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PERILAKU KEPEMIMPINAN SPIRITUAL PIMPINAN 

PERUSAHAAN DI PT. SINAR SOSRO YOGYAKARTA 

MUHAMMAD ANSARI 

 

INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku 

kepemimpinan spiritual pimpinan perusahaan di D.I.Yogyakarta. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

berupa fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di PT. Sinar Sosoro 

Yogyakarta dengan jumlah subjek sebanyak 3 orang. Dari hasil 

penelitian di temukan bahwa perilaku kepemimpinan diterapkan 

adalah perilaku yang mengedepankan nilai-nilai spiritual dan 

pendekatan kemanusiaan. Perilaku etis yang muncul dalam penelitian 

ini adalah menganggap pekerjaan sebagai ibadah, berdoa sebelum 

bekerja dan menciptakan rasa persaudaraan yang sangat kuat. 

Pendekatan kemanusiaan yang muncul adalah berupa menganggap 

seluruh anggota perusahaan adalah keluarga dengan menggunakan 

komunikasi yang terbuka, mensejahterakan dan mengembangkan 

potensi anggota perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Tobroni (2010) yang membagi perilaku 

kepemimpinan spiritual menjadi 2 aspek yaitu aspek nilai-nilai 

spiritual dan pendekataan kemanusiaan. Didalam penelitian ini 

ditemukan temuan baru diluar teori berupa pimpinan perusahaan 

selalu melaksanakan ibadah sholat dan mengajak anggota untuk ikut 

melaksanakan. 

 

Kata Kunci: PT. Sinar Sosro Yogyakarta, Perilaku kepemimpinan 

spiritual. 
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THE SPIRITUAL LEADERSHIP BEHAVIOR OF COMPANY 

LEADER IN PT. SINAR SOSRO COMPANY YOGYAKARTA 
 

MUHAMMAD ANSARI 

 

ABSTRACK 

The research aims to find out the spiritual leadership behavior of 

company management in D.I.Yogyakarta. The method which used in 

this research was qualitative-method of phenomenology. The 

research conducted in PT. Sinar Sosro Yogyakarta which by 3 

persons as the subjects. The research results discovered that adjusted 

leadership behavior was the behavior which meant to spiritual values 

and humanity approaches. The ethical behavior which emerged in 

this research was assumption to the entire component of company as 

family by applying an open-communication, prospering and 

developing the component of company potency. The point 

appropriated with an explained theory by Tobroni (2010) whom has 

divided the leadership behavior into 2 aspects which were the aspect 

of spiritual values and humanity approaches. Furthermore this 

research was found a new finding instead of the theory which was 

not only the company leader whom always performed 5 times prayer 

but also asked the component for performing it as well. 

Key word:  Sinar Sosro Company Yogyakarta, The Spiritual 

Leadership Behavior 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap individu yang ada di dunia ini tentunya memiliki 

jiwa kepemimpinan. Individu adalah pemimpin bagi dirinya 

sendiri, membawa dirinya kepada hal-hal yang baik ataupun 

sebaliknya. Kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar 

bagi perusahaan. Peran pemimpin dapat memberi pengaruh atau 

motivasi terhadap bawahan atau karyawannya sehingga dapat 

memberikan dampak yang baik bagi kinerja karyawan. Pohan 

dan Roy (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan untuk memotivasi 

dan memberi pengaruh terhadap bawahan. Seorang pemimpin 

dikatakan sukses karena mampu bertindak sebagai pengarah dan 

pendorong yang kuat serta berorientasi pada tujuan yang 

ditetapkan. 

Kepemimpinan menurut Yukl (2010) berkaitan dengan 

proses yang disengaja dari seseorang untuk membuat struktur, 

memfasilitasi aktivitas dan hubungan didalam kelompok atau 

perusahaan. Berdasarkan definisi Yukl (2010) tersebut dapat 

diartikan bahwa sebenarnya kepemimpinan adalah siapa yang 

dapat memberi pengaruh terhadap orang lain, mengajak kepada 

apa yang dia inginkan dan bergerak bersama dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. Secara garis besar kepemimpinan 

merupakan pola hubungan antara individu dengan kelompok 

dalam sebuah perusahaan. 
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Kepemimpinan yang baik merupakan kepemimpinan yang 

berlandaskan kepercayaan. Kepercayaan atasan terhadap kinerja 

bawahan dapat memunculkan sebuah keyakinan terhadap kinerja 

yang baik dan tidak akan muncul keraguan terhadap bawahan 

terkait bidang pekerjaan yang bawahannya lakukan. Pendapat 

diatas sesuai dengan apa yang telah disampaikan kaswan (2013) 

yaitu perusahaan yang memiliki kepemimpinan yang baik akan 

mudah dalam meletakkan dasar kepercayaan terhadap 

anggotanya. Melalui kepercayaan terhadap bawahannya 

pemimpin akan mudah pula dalam mendapatkan kepercayaan 

dari para anggotanya. 

Kepercayaan dalam sebuah perusahaan merupakan inti dari 

berlangsungnya sebuah perusahaan. Melalui kepercayaan atasan 

maupun bawahan maka tidak akan saling meragukan 

kemampuan yang dimiliki dan akan muncul pula rasa memiliki 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pohan dan Roy 

(2013) menyebutkan bahwa kurang lebih 50% atau separuhnya 

perusahaan gulung tikar dikarenakan kurang efektifnya 

kepemimpinan dan bawahan dalam perusahaannya. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya kesadaran baik dari pimpinan maupun 

bawahan dalam sebuah perusahaan. Faktor utama terjadinya hal 

tersebut adalah dikarenakan kurangnya rasa saling percaya antara 

pimpinan dan bawahan. 

Dalam penelitian Budiharto dan Hilman (2014) 

menyatakan bahwa seorang pemimpin memiliki pengaruh yang 

besar terhadap anggota perusahaan karena dianggap sebagai 

teladan dan memiliki tanggung jawab besar demi tercapainya 
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tujuan perusahaan. Sebagai seorang pemimpin diharapkan dapat 

memilih dan menerapkan karakter kepemimpinan yang dapat 

menginspirasi dan membangkitkan semangat para karyawan. 

Pemimpin juga harus memiliki kepribadian yang harmonis, jiwa 

yang mantap, emosi yang stabil dan kesabaran yang tinggi untuk 

memperjuangkan cita-cita perusahaan. 

Di zaman yang universal ini seorang pemimpin perlu 

memiliki karakter yang sangat kuat dalam kepemimpinannya. 

Perilaku kepemimpinan spiritual merupakan solusi dalam 

menghadapi tantangan zaman. Dengan menggunakan perilaku 

kepemimpinan spiritual pemimpin dinilai selangkah lebih maju 

dalam mempertahankan bawahan atau karyawannya dalam 

bekerja. Sureskiarti (2015) menyampaikan bahwa konsep 

kepemimpinan spiritual merupakan konsep kepemimpinan 

universal yang adaptif untuk menjawab tantangan zaman pada 

era abad ke-21 yang syarat dengan perubahan, yang tidak 

terjawab oleh kepemimpinan perusahaan saat ini. 

Teori Sureskiarti (2015) diatas menganggap bahwa zaman 

sekarang memerlukan perilaku kepemimpinan yang sangat 

adapatif. Jika pemimpinnya tidak mampu memimpin dengan 

menyesuaikan perkembangan zaman maka hal tersebut dapat 

menyebabkan beberapa kerugian bagi perusahaan.  

Kegagalan ekonomi kapitalis dalam meningkatkan 

kesejahteraan manusia telah mendorong berkembangnya 

ekonomi syariah sebagai alternatif pengganti ekonomi 

konvensional. Berbagai kerusakan di muka bumi diakibatkan 

oleh keserakahan manusia sebagai akibat world-wiew 
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mainstream pemenuhan materi dengan segala cara. Sebagai 

konsekuensinya, banyak perusahaan telah memanipulasi laporan 

keuangannya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-

banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Praktek 

perusahaan yang tidak terpuji tidak terlepas dari manajemen 

sumber daya manusia yang jauh dari nilai-nilai spiritual. Kinerja 

karyawan hanya dipacu dengan pencapaian indikator ekonomi 

tanpa dilengkapi dengan pemenuhan kinerja spiritual. Hal ini 

tidak terlepas dari praktek kepemimpinan, komunikasi, kepuasan 

dan komitmen pada perusahaan yang tidak dilandasi nilai-nilai 

spiritual. Penguatan nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan 

sumber daya manusia telah menjadi isu terkini untuk meluruskan 

model-model sebelumnya. (Sulistyo, 2009) 

Sulistyo (2009) juga menyebutkan bahwa beberapa  

dekade  terakhir  ini,  penguatan  nilai-nilai  spiritual dalam  

manajemen  sumber daya  manusia  (SDM)  telah menjadi  trend  

perbincangan  dalam  kajian  bisnis.  Hal  ini disebabkan  karena  

berbagai  praktek  perusahaan  atau  lembaga keuangan  yang 

tidak terpuji dan  menimbulkan dampak  negatif,  tidak  terlepas  

dari  manajemen  SDM  yang  jauh  dari  nilai-nilai  spiritual.  

Bahkan  kinerja  karyawan  hanya  dipacu  dengan  pencapaian 

indikator ekonomi tanpa dilandasi dengan nilai-nilai spiritual. 

Kepemimpinan telah berkembang saat ini dalam 

memperbaiki krisis kepemimpinan akibat semakin merosotnya 

nilai-nilai kemanusiaan sebagai dampak dari adanya ethical 

malaise dan ethical crisis (Tobroni, 2005). Haqiqi (2017) 

menyebutkan bahwa kepemimpinan spiritual adalah 
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kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian kepada 

dimensi spiritual (keilahian). Kepemimpinan yang mampu 

mengilhami, membangkitkan, mempengaruhi dan menggerakkan 

melalui keteladanan, pelayanan, kasih sayang dan implementasi 

nilai dan sifat-sifat ketuhanan lainnya dalam tujuan, proses, 

budaya dan perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan 

spiritual inilah yang sangat cocok untuk pola dalam 

keberlangsungan sebuah perusahaan, menjaga dan 

mempertahankan perusahaannya. 

Menurut Tobroni (2005) kepemimpinan spiritual adalah 

kepemimpinan yang membawa dimensi keduniaan kepada 

dimensi spiritual (keilahian). Karena itu, Kepemimpinan spiritual 

sering disebut juga kepemimpinan yang berdasarkan pada etika 

religius. mampu mengilhami, membangkitkan, mempengaruhi 

dan mengerakkan melalui keteladanan, pelayanan, kasih sayang 

dan implementasi nilai-nilai dan sifat-sifat Ketuhanan lainnya 

dalam tujuan, proses budaya dan perilaku kepemimpinan yang 

menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai filosofi dalam perilaku 

kepemimpinan. 

Tobroni (2005) menjabarkan bahwa perilaku 

kepemimpinan spiritual dalam mengefektifkan proses organisasi 

dilakukan dengan pendekatan etis yaitu: 

a. Berperilaku sebagai murabbi (penggembala) dalam 

mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab. 

b. Berperilaku sebagai penjernih dan pengilham dalam proses 

komunikasi dan inovasi. 
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c. Berperilaku sebagai ta 'mir (pemakmur) dalam 

mensejahterakan bawahannya. 

d. Berperilaku sebagai entrepreneur dalam kiat-kiatnya 

mengembangkan usaha. 

e. Berperilaku sebagai pemberdaya dalam mengembangkan 

jiwa kepemimpinan bagi bawahannya dan dalam 

menciptakan pemimpin baru yang lebih baik.  

Selain itu Tobroni (2005) juga menyampaikan proses 

ilayah kepemimpinan spiritual adalah: 

a. membangun niat yang suci, yaitu membangun kualitas batin 

yang prima bagi organisasi 

b. Mengembangkan budaya kualitas. Hal ini dilakukan dengan 

cara membangun core belief dan core values kepada 

komunitas organisasi bahwa hidup dan kerja hakikatnya 

adalah ibadah (mempersembahkan) kepada Allah, karena itu 

harus dilakukan dengan sebaik-baiknya (ahsanu amala). 

c. Mengembangkan ukhuwah (persaudaraan) sesama anggota 

komunitas. Dengan ukhuwah, persatuan, kerjasama, sinergi 

antar individu, kelompok dan antar unit dalam organisasi 

dapat tercipta sehingga semua potensi dan kekuatan yang ada 

dapat didayagunakan secara maksimal. 

d. Mengembangkan perilaku etis (akhlaqul karimah) dalam 

bekerja melalui pembudayaan sikap syukur dan sabar dalam 

mengemban amanah. 

Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang 

memimpin dengan hati berdasarkan pada etika religius, mampu 
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membentuk karakter, integritas dan keteladanan. Perilaku 

kepemimpinan spiritual tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

ekternal semata, melainkan lebih banyak dibimbing oleh faktor 

internal hati nuraninya. Namun demikian, kepemimpinan 

spiritual bukan berarti kepemimpinan yang anti intelektual, 

Kepemimpinan Spiritual bukan hanya sangat rasional melainkan 

justru menjernihkan rasionalitas dengan bimbingan hati nurani 

dan kecerdasan spiritual (Tobroni, 2005). 

Selain itu Fry (2003) mengatakan bahwa kepemimpinan 

spiritual memiliki tugas yaitu:  

a. Menciptakan suatu visi dimana para anggotanya merasa 

terpanggil dalam hidupnya, menemukan makna, dan 

membuat sesuatu yang berbeda. 

b. Membangun suatu budaya sosial atau perusahaan 

berdasarkan cinta altruistik dimana pemimpin dan pengikut 

sungguh-sungguh saling perhatian, peduli, dan menghargai 

satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan rasa 

keanggotaan, merasa dipahami dan dihargai. 

Berkaca terhadap pemimpin perusahaan yang sukses yaitu 

Konosoke Matshusita, seorang pemimpin perusahaan electric di 

Jepang yang sukses memimpin perusahaan melewati masa-masa 

kelam. Contoh dari kepemimpinan Matsushita adalah 

kepemimpinan spiritual yang sukses dalam perusahaannya. 

Matshusita menerapkan pola “empowerment of employes” 

(pemberdayaan karyawan) dan penyusunan “statements of 

corporate values” (pernyataan nilai-nilai perusahaan), Matshusita 
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sudah menyadari bahwa alasan seorang pekerja untuk bekerja 

dengan dorongan hati mendalam membawa dampak pada hasil 

karya pekerja itu. Penerapan perilaku kepemimpinan yang dia 

jalankan adalah berupa kepemimpinan spiritual yang memahami 

bawahannya. 5 hal yang selalu ia tanamkan terhadap 

bawahannya adalah: 

a. Pelayanan kepada umum (Service to the public) 

b. Keadilan dan kejujuran (Fairness and honesty) 

c. Kerja sama tim untuk tujuan bersama (Teamwork for the 

common cause) 

d. Upaya yang tak kenal lelah untuk memikirkan dan 

melakukan perbaikan (Untiring effort for improvement) 

e. Kesopan-santunan dan kerendahan hati (Courtesy and 

humility). 

(https://developingsuperleader.wordpress.com/2014/01/19/be

lajar-kepemimpinan-dari-matshusita/, di akses pada 22 

Januari 2018; 10.31 AM)  

Apabila seorang pemimpin perusahaan mengedepankan 

berupa karakter yang memiliki kedekatan dengan anggota 

perusahaannya, menjadi contoh, mampu memberikan motivasi 

terhadap anggotanya dan menciptakan lingkungan yang mampu 

mengajak anggotanya kepada hal yang ilahiyah maka sebenarnya 

seorang pemimpin tersebut telah menerapkan perilaku 

kepemimpinan spiritual.  

Dari observasi dan wawancara peneliti sebagai 

pendahuluan dalam penelitian didapatkan data bahwa: SY 

https://developingsuperleader.wordpress.com/2014/01/19/belajar-kepemimpinan-dari-matshusita/
https://developingsuperleader.wordpress.com/2014/01/19/belajar-kepemimpinan-dari-matshusita/
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(identitas subjek) sebagai pimpinan salah satu perusahaan di 

D.I.Yogyakarta menerapkan perilaku kepemimpinan spiritual. 

Data yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara, 

peneliti mengetahui bahwa informan peneliti salah seorang 

pimpinan perusahaan di D.I.Yogyakarta, yaitu SY (identitas 

subjek) menerapkan perilaku kepemimpinan spiritual selama 

memimpin perusahaan. Perilaku ini diterapkan sudah sejak lama 

dan menjadi sistem yang sangat kuat dalam mempertahankan 

anggota perusahaannya. Sistem yang subjek gunakan adalah 

berupa sistem pendekatan kemanusiaan dan keteladaan atau 

menjadi contoh bagi bawahan.  

Informan lain peneliti yaitu TK (identitas subjek) sebagai 

anggota di perusahaan tersebut juga telah merasakan sistem yang 

dibangun merupakan sistem kekeluargaan dengan 

mengedepankan komunikasi yang terbuka layaknya keluarga. hal 

tersebut selaras dengan teori yang disampaikan oleh Tobroni 

(2010) bahwa makna kepemimpinan spiritual perusahaan pada 

dasarnya adalah keadaan untuk menjelaskan karakteristik dari 

seorang pimpinan perusahaan.  

“..gaya yang terbuka mas.. rembukan wae. Saya itu kalau 

menemukan masalah tak buka semua. Jadi apapun eh aku ki 

ngini-ngini tak buka dan mereka pun terbuka..” (W1/S3/659-

662) 

 

Menjadi pemimpin yang mengedepankan kepemimpinan 

spiritual adalah menjadi pemimpin yang mengedepankan nilai-

nilai kemanusian dengan menciptakan lingkungan yang humanis 

dan mengajak kepada hal-hal yang ilahiyah. Perilaku 
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kepemimpinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang 

dikemukakan oleh Tobroni (2010).  

“..semua karyawan saya memandangnya seperti keluarga. Jadi 

yang namanya keluarga itu saling menutupi kekurangannya, 

kelebihannya dimiliki bersama..” (W1/S1/141-144) 

 

Perilaku kepemimpinan yang memandang kepemimpinan 

merupakan amanat dari manusia dan Tuhan, memimpin dengan 

mengedepankan pendekatan dan sistem kemanusiaan. Perilaku 

kepemimpinan spiritual ini telah dijalankan oleh informan SY : 

“ ya layaknya seorang pemimpin yang dikasih amanah, dikasih 

wewenang atau dikasih kepercayaan dari perusahaan untuk 

menjalankan roda perusahaan di suatu PT. Sinar Sosro di 

Yogya ini mengikuti iklim dan adat istiadat di Yogykarta” 

(W1/S1/182-187) 

 

Pernyataan ini merupakan ungkapan SY yang melakukan 

pendekatan nilai-nilai spiritual dengan anggota perusahaannya. 

Melalui pendektan tersebut SY meyakini akan mampu untuk 

mendorong anggota kepada kinerja yang jauh lebih baik lagi 

dalam bekerja. SY juga berpendapat bahwa selain 

mengedepankan sistem kekeluargaan, bekerja juga harus ikhlas 

dan menganggap pekerjaan adalah ibadah agar semuanya dapat 

dikerjakan dengan baik. 

“ kalau kita sebagai orang muslim itu tidak hanya sholat, tetapi 

mencari rezeki yang halal juga bagi keluarga itu termasuk 

ibadah mas” (W1/S2/10-120 

 

Sistem tersebut juga dirasakan oleh AK (identitas subjek) 

yang bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari 10 tahun 

dan menganggap bahwa pemimpin merupakan orang yang baik 
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dan mampu dalam memimpin perusahaan. Bagi AK perusahaan 

ini telah menerapkan sistem kekeluargaan dan menganggap 

bahwa seluruh anggota perusahaan adalah keluarga. 

“ kita kulturnya kekeluargaan mas. Kalau saya ini perilakunya 

bukan atasan bawahan. Kalau semisal dia tidak bisa mengirim 

maka saya yang akan mengirim” (W1/S2/164-167) 

 

Melalui sistem tersebut, para informan juga mengalami 

perilaku kepemimpinan spiritual tersebut. Sistem kekeluargaan 

yang telah dibangun dianggap merupakan sistem yang tepat bagi 

perusahaan tempat informan bekerja dengan tidak adanya 

batasan antara seluruh anggota perusahaan.  

Temuan dari observasi awal peneliti di perusahaan tempat 

subjek bekerja yaitu berupa ruangan tempat para anggota 

perusahaan bekerja dipenuhi dengan foto dan tulisan visi dan 

misi perusahaan. Selain itu juga terdapat foto motivasi dalam 

bekerja serta foto-foto reward terhadap anggota perusahaan yang 

berprestasi. Penerapan tempat seperti ini dianggap subjek (SY) 

sebagai motivasi dan bentuk dari menyadarkan anggota 

perusahaannya untuk lebih giat lagi dalam bekerja.  

Temuan lain peneliti saat melakukan observasi yaitu telah 

disiapkannya tempat ibadah bagi anggota perusahaan berupa 

musholla di depan perusahaan. Saat beberapa kali peneliti 

melakukan observasi, subjek SY selalu terlihat melaksanakan 

ibadah jika waktu untuk beribadah telah tiba dan subjek selalu 

mengajak anggotanya yang terlihat di perusahaan untuk 

melaksanakan ibadah bersama. 
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Hal di atas seleras dengan penerapan kepemimpinan 

spiritual dalam sebuah perusahaan yaitu membutuhkan situasi 

dan kondisi lingkungan kerja yang mendukung. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dean dan Safranski (Rahayu, 2015) 

menjelaskan bahwa dalam penerapan kepemimpinan spiritual 

membutuhkan pengembangan spiritualitas di tempat kerja 

sehingga karyawan akan merasa nyaman berada pada perusahaan 

tersebut dan meningkatkan komitmen afektif yang dimiliki 

karyawan terhadap perusahaan. Basit (2013) menyebutkan 

bahwa kepemimpinan spiritual merupakan penggabungan nilai-

nilai, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk memotivasi diri 

sendiri dan orang lain sedemikian rupa secara instrinsik sehingga 

mereka memiliki rasa pertahanan spiritual melalui panggilan 

tugas dan keanggotaan. Melihat fenomena tersebut, sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait Perilaku 

Kepemimpinan Spiritual Pemimpin Perusahaan di PT. Sinar 

Sosro Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana perilaku kepemimpinan spiritual Pimpinan 

Perusahaan di PT. Sinar Sosro Yogyakarta? 

2. Pendekatan-pendekatan apa saja yang digunakan oleh 

kepemimpinan spiritual pimpinan perusahaan di PT. Sinar 

Sosro Yogyakarta? 
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3. Faktor-faktor apa saja yang membuat pemimpin perusahaan 

menggunakan perilaku kepemimpinan spiritual dalam 

menjalankan perusahaannya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Perilaku kepemimpinan spiritual pimpinan perusahaan PT. 

Sinar Sosro Yogyakarta 

2. Pendekatan-pendekatan yang digunakan pimpinan 

perusahaan PT. Sinar Sosro Yogyakarta 

3. Faktor yang mempengaruhi pemimpin menggunakan 

perilaku kepemimpinan spiritual dalam menjalankan 

perusahaannya 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi 

sumbangan untuk Ilmu Psikologi dan psikologi industri 

perusahaan pada khususnya, mengenai kepemimpinan 

spiritual. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan atau intansi tempat dilakukan penelitian: 

memberi nilai dan hasil kontruktif terhadap instansi 

karena dengan perilaku kepemimpinan spiritual akan 

berdampak baik terhadap perusahaan 

b. Bagi pimpinan dan karyawan : perilaku kepemimpinan 

ini diharapkan menjadi motivasi bagi anggota perusahaan 
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dalam menerapkan pola kepemimpinan yang baik sebagai 

pimpinan ataupun sebagai anggota perusahaan 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

mengungkap perilaku kepemiminan spiritual pimpinan 

perusahaan di PT. Sinar Sosro Yogyakarta. Beberapa penelitian 

sebelumnya digunakan sebagai tinjauan dalam penelitian ini 

untuk dijadikan pertimbangan keaslian penelitian dan perbedaan 

dari penelitian sebelumnya. Keaslian penelitian ini akan 

diungkap berdasarkan hal yang membedakan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan. Beberapa 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan, 

seperti: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Iman Santoso dan 

Rooswanti Putri (2017) dengan judul “Gaya Kepemimpinan 

Dan Loyalitas Karyawan Di Perdana Elektronik”. Hasil 

penelitian ini adalah gaya kepemimpinan mempengaruhi 

loyalitas karyawan. Penelitian ini lebih menekankan 

perbandingan gaya kepemimpinan generasi pertama dengan 

generasi kedua berbeda dengan penelitian yang peneliti 

lakukan, yakni lebih melihat perilaku kepemimpinan 

spiritual apa saja yang diterapkan oleh pemimpin 

perusahaan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pohan Susanto Santoso dan 

Roy Setiawan (2013) dengan judul “Studi Deskriptif Gaya 

Kepemimpinan Dan Kinerja Karyawan Di PT. Galang 
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Buana Sentosa”. Hasil penelitian ini adalah melihat seperti 

apa gaya kepemimpina yang diterapkan dalam perusahaan 

PT. Galang Buana Sentosa. Namun dalam penelitian ini 

gaya kepemimpinan yang digunakan adalah gaya 

kepemimpinan demokratis yang dirasa sudah tepat dalam 

meningkatkan kualitas kerja karyawannya. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni dari 

segi perilaku kepemimpinan spiritual dengan gaya 

kepemimpinan demokratis. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahayu Alam (2011) 

dengan judul “Kontribusi Kepemimpinan Spiritual Terhadap 

Komitmen Afektif melalui Spiritualitas Di Tempat Kerja 

Pada Keryawan Bank Syariah Di Kota Yogyakarta”. Hasil 

dari penelitian ini adalah semakin tinggi kepemimpinan 

spiritual yang dimiliki maka akan meningkatkan komitmen 

afektif di tempat kerja. Penelitian ini menekankan selain 

dampak dari kepemimpinan spiritual, spiritualitas di tempat 

kerja juga mempengaruhi komitmen afektif karyawan. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan 

penelitian yang subjek gunakan menggunakan metode 

kualitatif dan lebih mendalami terhadap perilaku 

kepemimpinan spiritual pimpinan perusahaan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Iffatin Nadhifah (2016) 

dengan judul “Kepemimpinan Spiritual Terhadap Loyalitas 

Kerja Pengurus Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri 

Kotagede Yogyakarta Masa Khidmat 2015-2017”. Hasil dari 
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penelitian ini adalah kepemimpinan spiritual berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja. penelitian ini 

menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian yang 

peneliti lakukan yakni menggunakan metode kuantitif. 

Subjek penelitian diatas dilakukan terhadap sebuah 

perusahaan berupa pondok pesantren berbeda dengan 

penelitian yang peneliti lakukan yakni di sebuah perusahaan.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tobroni (2015) tentang 

“Spiritual Leadership: A Solution Of The Leadership Crisis 

In Islamic Education In Indonesia” menemukan bahwa 

kepemimpinan sangat efektif digunakan di sekolah/ 

organisasi. Penelitian ini dilakukan dilima sekolah yang ada 

di Indonesia. Hasil dari penelitian ini  menyebutkan bahwa 

dampak dari kepemimpinan spiritual sangat efektif untuk 

kemajuan sekolah/organsiasi. Tempat dan subjek penelitian 

ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu di 

perusahaan. Penelitian yang subjek lakukan juga lebih 

mendalami dari perilaku kepemimpinan spiritual dari tiga 

pimpinan perusahaan. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qohhaar Al Banna 

(2007) dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan Di Yayasan Dana 

Sosial Al-Falah Surabaya”. Hasil penelitian ini adalah gaya 

kepemimpinan spiritual berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Peneltian ini berupa ingin meneliti karakter-

karakter yang muncul dari kepemimpinan spiritual berupa 
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membangun nilai bersama (building shared values), 

mengaplikasikan visi (vision setting), memberdayakan 

karyawan (enabling), mempunyai pengaruh dan kekuasaan 

(influence power), intuisi (intuition), mau menanggung 

resiko (risk taking), pelayanan (service) dan perubahan 

(transformation) terhadap kinerja karyawan Yayasan Dana 

Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dan lebih melihat terhadap 

pengaruhnya dari kepemimpinan spiritualitas sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mendalami 

perilaku kepemimpinan spiritual yang digunakan oleh 

pimpinan perusahaan dengan menggunakan metode 

kualitatif. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty (2016) 

dengan judul “Perilaku Kepemimpinan Spiritual Dalam 

Meningkatkan Kepuasaan Kerja dan Kinerja Karyawan di 

BMT se-Kabupaten Pati”. Hasil penelitian ini adalah 

kepemimpinan spiritual berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap budaya perusahaan, komitmen 

perusahaan, kepuasaan kerja dan kinerja karyawan. Hasil 

penelitian ini adalah gaya kepemimpinan spiritual 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dan lebih melihat terhadap 

pengaruhnya dari kepemimpinan spiritualitas. Sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih fokus terhadap 

perilaku kepemimpinan spiritual yang muncul dari pimpinan 

perusahaan dan lebih mendalami terhadap perilakunya. 
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8. Penelitian yang dilakukan oleh Bulent Aydin and Adnan 

Ceylan (2009) dengan judul “The effect of spiritual 

leadership on organizational learning capacity” 

menunjukkan bahwa kepemimpinan spiritual berpengaruh 

terhadap peningkatan perusahaan. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 578 karyawan dengan menggunakan metode 

kuantitatif. penelitian menggunakan metode kuantitatif, 

sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan 

metode kulitatif. penelitian di atas secara melihat spesifik 

pengaruhnya terhadap kinerjanya, sedangkan dalam 

penelitian yang peneliti lakukan adalah berupa melihat 

perilaku kepemimpinan spiritual yang digunakan oleh 

pimpinan perusahaan. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Christea dan Pieter (2012) 

tentang “The Spiritual Leadership Dimension In Relation to 

Other Value-Based Leadership in Organization”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa karakter kepemimpinan 

spiritual berpengaruh terhadap kemajuan dalam kontek 

perusahaan. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa 

karakter spiritual berupa hubungan baik antar individu dan 

kepemimpinan pelayanan sangat berpengaruh terhadap 

kemajuan perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode 

tinjauan pustaka sedangkan penelitian yang peneliti lakukan 

menggunakan metode kualitatif sehingga hasil yang 

didapatkan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah 

hasil dari temuan di lapangan. 
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10. Penelitian yang dilakukan oleh William D. Hunsaker (2017) 

tentang “Spiritual Leadership And Organizational 

Citizenship Behavior: Exploring The Conditional Effects Of 

Self Determination And Confucian Mindset”. Penelitian ini 

berfokus pada satu aspek kepemimpinan spiritual yaitu 

memotivasi bawahan. Dalam penelitian ini menemukan 

bahwa aspek kepemimpinan spiritual yaitu memotivasi 

bawahan berpengaruh terhadap perilaku dan partisipasi 

karyawan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu peneliti melihat secara umum dan 

lebih menekankan terhadap perilaku kepemimpinan 

spiritual. Penelitian yang dilakukan oleh William (2017) 

menguji tentang salah satu aspek dari kepemimpinan 

spiritual, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

ingin mengetahui aspek apa saja dari kepemimpinan spiritual 

yang digunakan oleh pimpinan perusahaan. 

Dapat disimpulkan perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang 

sudah dipaparkan diatas, yaitu: 

1. Tema. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Daniel 

Iman Santoso dan Rooswanti Putri (2017) dan penelitian 

yang dilakukan oleh Pohan Susanto Santoso dan Roy 

Setiawan (2013). Penelitian tersebut menggunakn subjek 

yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan akan 

tetapi berbeda tema. Selain tema jenis karakter yang diteliti 

juga berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. 
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2. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul 

Qohhaar Al Banna (2007) dan penelitian yang dilakukan oleh 

Anita Rahmawaty (2016). Kedua penelitian tersebut 

menggunakan metode kuantitatif dan Penelitian yang 

dilakukan oleh Christea dan Pieter (2012) menggunakan 

metode tinjauan pustaka sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan menggunakan metode kualitatif.  

3. Lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Noor 

Iffatin Nadhifah (2016) dan penelitian Tobroni (2015) 

melakukan penelitian di sebuah pondok pesantren dan 

sekolah sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah di 

sebuah perusahaan. 

4. Fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh William D. 

Hunsaker (2017) memfokuskan kepada salah satu aspek dari 

kepemimpinan spiritual yaitu memotivasi bawahan terhadap 

perilaku dan partisipati bawahan sedangkan dalam penelitian 

yang peneliti adalah ingin melihat perilaku kepemimpinan 

spiritual yang digunakan oleh pimpinan perusahaan. 

Melihat bukti-bukti keaslian yang telah dipaparkan, 

peneliti menjamin keaslian penelitian yang peneliti lakukan dan 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumya. Pemilihan 

subjek, fokus penelitian, maupun metode yang digunakan 

tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah hasil 

karya sendiri. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan pada penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perilaku kepemimpinan spiritual pimpinan 

Perusahaan PT. Sinar Sosro Yogyakarta yaitu proses perilaku 

kepemimpinan spiritual terbentuk melalui 3 aspek, yaitu : Nilai-

niali spiritual dan pendekataan kemanusiaan dan proses ilahiyah. 

Pertama, Nilai-nilai spiritual : proses yang menekankan 

bahwa bekerja adalah ibadah. Dari ketiga subjek menyatakan 

bahwa pekerjaan yang mereka lakukan adalah ibadah. Berdoa 

sebelum memulai pekerjaan dan menerapkan rasa persaudaraan 

yang sanget kuat dengan menerapkan sistem kekeluargaan. 

Pimpinan perusahaan dan supervisor menjadi contoh yang baik 

bagi anggotanya melalui perilaku-perilakunya.  

Kedua, Pendekatan kemanusiaan : karakter yang muncul 

dari pemimpin perusahaan yaitu manager maupun supervisor 

operasional (pimpinan salesmen) adalah berupa sifat memahami 

bawahan, pemahaman terkait potensi bawahan sehingga dapat 

mendrive bawahan. Pemimpin perusahaan dan supervisor 

memiliki keterbukaan yang baik dengan bawahan dan 

menekankan bahwa kerja adalah beban bersama.  

Ketiga, proses ilahiyah : temuan lain dari penelitian ini  

adalah bentuk dari proses ilahiyah adalh para pimpinan 

perusahaan selalu mengerjakan ibadah sholat serta mengajak dan 

memberikan contoh kepada anggotanya. 
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B. Saran 

Berdasarkan proses dan hasil penelitian ini, peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi subjek 

Bagi seluruh karyawan bahwa bekerja bukan hanya 

memperhatikan aturan-aturan di perusahaan, melainkan 

memiliki ikatan emosional dengan seluruh anggota 

perusahaan.  

2. Bagi perusahaan 

Perlunya untuk mengetahui bawahan yang lebih detail, 

terkait dengan keadaan ekonomi keluarga. mengingat factor 

internal utama karyawan bekerja adalah karena dorongan dari 

keluarga. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Perlu adanya pendalaman terkait dengan salah satu aspek 

yang menonjol dari karakter pimpinan perusahaan sehingga 

akan sangat mudah untuk mengetahui dampak yang muncul 

dari karakter yang menonjol tersebut. 
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Catatan Observasi Subjek 1 

 

Obyek Observasi : Fisik Subjek (Subjek SY) 

Tanggal Observasi : 15 November 2018 

Waktu Observasi : 15.00 – 16.00 WIB 

Tempat Observasi : PT. Sinar Sosro Yogyakarta 

Tujuan Observasi : Melihat bagaimana fisik dan perilaku 

subjek di perusahaan 

Jenis Observasi : Partisipan Pasif 

Observasi ke : satu 

Kode : OB-1 

No Transkrip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Subjek merupakan seorang laki-laki 

yang berstatus sebagai manager di 

perusahaan PT. Sinar Sosro Yogyakarta. 

Subjek memiliki 4 subdivisi dibawahnya 

yang subjek gerakkan. 

Saat peneliti datang ke perusahaan 

subjek langsung menyambut peneliti dan 

sangat ramah dengan peneliti. Security 

subjek juga di minta untuk mengantarkan 

supeneliti langsung ke ruangannya. 

Subjek memiliki poster ±150 Cm dengan 

tubuh yang agak berisi dan kulit putih. 

Wajah subjek terlihat bercahayadengan 

keadaan wajah yang kelelahan tetapi 

tetap tersenyum dengan kehadiran 

peneliti. 

Sebelum melakukan wawancara subjek 

mengajak peneliti untuk bercerita tentang 

perkembangan usaha yang peneliti 

lakukan, karena memang usaha yang 

peneliti lakukan dibantu langsung oleh 

subjek. Setelah itu sebelum wawancara 

dimulai subjek memberikan peneliti 

berupa minuman dan gorengan. 

Saat wawancara dimulai subjek sangat 

menikmati wawancara sembari 

menceritakan apa saja yang subjek alami 

selama bekerja di perusahaan PT. Sinar 

Status subjek : 

“..manager di 

perusahaan PT. Sinar 

Sosro Yogyakarta..” 

(OB1/S1/2-3) 

Ramah : 

“..subjek langsung 

menyambut peneliti 

dan sangat ramah 

dengan peneliti. 

Security subjek juga di 

minta untuk 

mengantarkan peneliti 

langsung ke 

ruangannya..” 

(OB1/S1/5-8) 

Ciri-ciri fisik yang 

dimiliki subjek : 

“..Subjek memiliki 

poster ±150 Cm 

dengan tubuh yang 

agak berisi dan kulit 

putih..” (OB1/S1/9-10) 

Ramah : 

“..subjek memberikan 

peneliti berupa 

minuman dan 

gorengan..” 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Sosro Yogyakarta. 

Pada saat sedang wawancara subjek 

meminta untuk peneliti juga menyadari 

tentang bagaimana cara memperlakukan 

karyawan. Subjek mengatakan bahwa 

merekalah yang membantu kita didalam 

dunia usaha sehingga penting untuk 

memperlakukan bawahan ataupun 

karyawan dengan sebaik mungkin. 

Setelah wawancara berakhir subjek 

kembali mengajak peneliti makan sambil 

membawakan bingkisan makanan untuk 

dibawa pulang peneliti. 

(OB1/S1/17-18) 

Perduli : 

“..meminta untuk 

peneliti juga 

menyadari tentang 

bagaimana cara 

memperlakukan 

karyawan. Subjek 

mengatakan bahwa 

merekalah yang 

membantu kita 

didalam dunia usaha 

sehingga penting untuk 

memperlakukan 

bawahan ataupun 

karyawan dengan 

sebaik mungkin..” 

(OB1/S1/23-31) 
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Catatan Observasi Subjek 1 

Obyek Observasi : Lingkungan Subjek (Subjek SY) 

Tanggal Observasi : 13 Desember 2018 

Waktu Observasi : 15.35 – 16.30 WIB 

Tempat Observasi : PT. Sinar Sosro Yogyakarta 

Tujuan Observasi : Melihat bagaimana kondisi lingkungan 

di Perusahaan 

Jenis Observasi : Partisipan Pasif 

Observasi ke  : dua 

Kode : OB-2 

No Transkrip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Saat ini subjek menjabat sebagai seorang 

unit manager di perusahaan PT Sinar 

Sosro di Yogyakarta. Di perusahaan 

subjek terdapat 3 ruang kantor ukuran 

kecil dan 1 ruang kantor ukuran besar. 3 

ruang kantor ukuran kecil itu masing-

masing untuk 1 ruang kantor unit manager, 

1 ruang kantor untuk training dan evaluasi 

dan 1 lagi ruang kantor untuk administrasi 

dan keuangan. 1 ruang kantor ukuran besar 

khusus untuk supervisor operasional dan 

para salesmen.  

Di belakang kantor merupakan gudang 

ataupun tempat menyetok barang-barang 

yang datang dan yang kosong. Di depan 

kantor teradapat kantor satpam sekaligus 

musholla sebagai tempat beribadah bagi 

karyawan PT. Sinar Sosro Yogyakarta. 

Suasana di kantor jika pagi dan sore sangat 

ramai, karena jam itu merupakan jam 

dimana para karyawan datang untuk 

bekerja di pagi hari dan sore hari untuk 

mengerjakan laporan harian. Terdapat dua 

waktu dimana seluruh karyawan 

berinteraksi, yaitu waktu istirahat disiang 

hari dan waktu sore hari. Di waktu ini 

tidak ada batasan jabatan dikarenakan 

semua berbaur menjadi satu dan Saling 

bercanda. 

Kondisi ruangan : 

“..1 ruang kantor 

ukuran besar khusus 

untuk supervisor 

operasional untuk para 

salesmen..” 

(OB2/S1/8-10) 

Kondisi Perusahaan : 

“..Di depan kantor 

teradapat kantor 

satpam sekaligus 

musholla sebagai 

tempat beribadah bagi 

karyawan PT. Sinar 

Sosro Yogyakarta..” 

(OB2/S1/13-15) 

Persaudaraan : 

“..Terdapat dua waktu 

dimana seluruh 

karyawan berinteraksi, 

yaitu waktu istirahat 

disiang hari dan waktu 

sore hari. Di waktu ini 

tidak ada batasan 

jabatan dikarenakan 

semua berbaur menjadi 

satu dan Saling 

bercanda..” 

(OB2/S1/19-23) 
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Verbatim Subjek 1 

Nama   : SY 

JenisKelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Kaliurang KM 11, Sleman, D.I.Yogyakarta 

Jabatan   : Unit Manager 

TanggalWawancara : 15 November 2018 

Waktu   : 15.00 – 16.00 WIB 

TujuanWawancara : Mengetahui Perilaku Kepemimpinan  

Wawancarake-  : Satu 

Subjek    : Satu 

Kode : W1 

Baris Transkip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Nama bapak siapa ya pak? 

Saya SY 

Jabatannya di perusahaan ini sebagai apa ya pak? 

Unit manager 

Itu pimpinan tertinggi ya pak di Yogyakarta? 

Iya di Jogja 

Bapak aslinya dari mana ya pak? 

Saya lahir di Pati 

Bapak jadi  manager di perusahaan ini sudah 

berapa tahun ya pak? 

Sudah 12 tahun 

Proses bapak bisa menjadi manager itu dulu 

seperti apa ya pak? 

Ya kita sebagai karyawan biasa. Di mulai dari 

staff, melamar begitu lulus. Asal mau di 

tempatkan dimana dan mau dipindah, tekun, 

rajin. Dari staff naik ke supervisor 

administrasi, habis itu ke auditing, kemudian 

koordinator supervisor administrasi terus jadi 

sub manager dan sampai sekarang. 

Banyak sekali proses yang dilewati ya pak 

Iya yang penting mau bekerja 

Selama berapa tahun ya pak dulu mengalami 

proses pindah-pindah posisi serta naik jabatan? 

Nek ya prosesnya saya sudah 21 tahun ini. 

Sebenanrnya saya backgroundnya di 

acounting, di managerkan orang operasional, 

orangnya lapangan. Nah di manager itu sudah 

12 tahun. Berarti 9 tahun saya di acunting. 

Ko bisa dulu dari acounting jadi manager pak? 

 

 

 

 

 

 

Riwayat 

Pekerjaan : 

“..Sudah 12 

tahun..” 

(W1/S1/11) 

 

Riwayat 

pekerjaan : 

“..ya prosesnya 

saya sudah 21 

tahun ini..” 

(W1/S1/25) 

Faktor 

Internal 

bekerja : 

“..Tapi yang 

pertama itu 

karir. Selain 

karir ya 

namanya kita 

usaha ya 

keluarga..” 

(W1/S1/55-57)  
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Ya itukan namanya orang usaha mas. Selain 

usaha juga ada prosedural dan tes dari atasan 

untuk memilih bawahannya. Dari jenjang 

karir sih mas. Engga kujuk-kujuk saya 

langsung jadi atasan. saya dulu ngga kenal 

siapa-siapa, engga kenal pemiliknya. Ya 

intinya sebagai karyawan biasa. 

Katanya dulu perusahaan pertamanya bukan di 

daerah sini ya pak? 

Iya mas. Ya namanya se Indoneisa dan di 

Jawa Tengah itu pindah-pindah 

Bapak pernah di tempatkan dimana saja dulu 

pak? 

Pertama saya di kuningan Jawa Barat, setelah 

itu di Yogya pernah. Kemudian kembali lagi 

ke Jawa Barat, setelah itu dipindah lagi ke.. 

eemmm. Ke ini, ke magelang. Jadi mulai dari 

operasional. Trus dari Magelang ke Solo, 

setelah Solo ke Semarang dan terakhir 

Yogyakarta. 

Berarti Jogya yang terakhir ya pak? 

Ya ngga yang terakhir. Sampai saat ini ya 

masih di Jogja. 

Motivasi bapak menjadi seorang pemimpin itu 

apa ya pak? 

Kalau motivasi ya banyak ya mas. Namanya 

setiap orang diajarkan untuk motivasi. Tapi 

yang pertama itu karir. Selain karir ya 

namanya kita usaha ya keluarga. Kalau di 

sosro begitu jabatan naik ya pendapatan juga 

ikut naik. Ya kita mengalir sesuai dengan 

karir jabatan yang berjalan. Namanya orang 

punya cita-cita ya tidak ingin menjadi 

bawahan. Kan tidak ingin menjadi karyawan 

melulu, seperti tidak ada tingkatan-tingkatan 

karir. 

Berarti dulu memang cita-citanya ingin menjadi 

manager ya pak? 

Sebenarnya bukan hanya itu, tetapi karena 

menekuni kerja dan tidak ingin lama-lama 

diposisi itu. 

Berarti ini bonus dari hasil kerja keras ya pak? 

Tanggung 

jawab : 

“..Saya 

memimpin 

melalui fungsi-

fungsi 

managemen, 

mulai dari 

planning 

sampai 

kontroling..” 

(W1/S1/82-84) 

Persaudaraan : 

“..Pendekatan 

kemanusiaan 

ya mas. 

Namanya 

manusia kan 

pengen 

dihargai..” 

(W1/S1/98-99) 

Mengembang

kan : 

“..Namanya 

orang itu kan 

berpotensi. 

Berpotensi itu 

kan kalau tidak 

digali 

potensinya dia 

akan stagnan..” 

(W1/S1/101-

103) 

Tanggung 

jawab : 

“..kita harus 

menjalankan 

fungsinya 

sebagai atasan 

dan bawahan 

secara 

struktural dan 
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73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

Iya. Tapi sebenarnya masih ada jenjang yang 

lebih tinggi dari general manager ya. Cuman 

kan tahapan-tahapan itu dan untuk saat ini 

saya ada ditahapan unit manager. 

Pola seperti apa sih yang bapak terapkan kepada 

bawahan dalam mengelola perusahaan ini? 

Ada dua kategori yang saya pelajari. Antara 

manager dan pemimpin dan itu sangat 

berpengaruh. Namanya pemimpin itu kan 

pakai power. Siapa yang kuat, siapa yang 

berpengaruh, siapa yang punya modal banyak 

itu bisa menjadi pemimpin, tetapi pemimpin 

belum tentu bisa menjadi manager. Saya 

memimpin melalui fungsi-fungsi managemen, 

mulai dari planning sampai kontroling. Nah 

justru itu salah satunya fungsi manager, 

mengengola menggunakan itu. Disamping itu 

juga berdasarkan pengalaman. 

Pengalaman yang seperti apa ya pak? 

Pengalaman itu kan pengalaman 

berorganisasi. Saya pernah menjadi senat. 

Kemudian pengalaman menjalani hidup 

bekeluarga terus dari teman, dari guru dan 

lingkungan yang mengkonstruk saya. Yang 

namanya memimpin manusai kan bukan 

seperti memimpin yang tidak bernyawa. 

Harus pakai pendekatan-pendekatan. 

Pendekatan yang seperti apa ya pak yang bapak 

terapkan? 

Pendekatan kemanusiaan ya mas. Namanya 

manusia kan pengen dihargai. Namanya 

orang itu kan punya kelemahan dan 

kelebihan. Namanya orang itu kan berpotensi. 

Berpotensi itu kan kalau tidak digali 

potensinya dia akan stagnan. Jadi kalau kita 

berupaya melakukan sistem dan prosedur di 

perusahaan selain itu kita juga harus belajar 

managemen. 

Berarti ada waktu tertentu bapak dan karyawan 

itu menjadi keluarga dan ada waktu tertentu 

menjadi atasan serta bawahan ya pak 

Ya di perusahaan ini kan kita fungsi sebagai 

sistem.Tetapi 

diluar 

pekerjaan kan 

kita sebagai 

teman, bisa 

sebagai 

keluarga..” 

(W1/S1/110-

113) 

 

Mensejahtera

kan : 

“..Bawahan itu 

sebagai aset 

bagi saya. 

Bukan semata-

mata sebagai 

bawahan, tetapi 

sebagai aset. 

Namanya aset 

itu harus 

dipelihara, 

harus 

dikembangkan, 

harus di rawat, 

harus di kasih 

motivasi dan 

sebagainya..” 

(W1/S1/118-

122) 

 

Persaudaraan : 

“..Ya teamwork 

lah ya atau 

organisasi. 

Saya tidak bisa 

berdiri sendiri 

tanpa 

karyawan, 

artinya harus 

ada tangan dan 

kaki..” 
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122 
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124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 
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144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

manager, kita harus menjalankan fungsinya 

sebagai atasan dan bawahan secara struktural 

dan sistem.Tetapi diluar pekerjaan kan kita 

sebagai teman, bisa sebagai keluarga. Dan di 

perusahaan ini kita juga keluarga tetapi 

struktural dan kebetulan saya di percaya 

memipin. 

Bapak memandang bawahan itu seperti apa ya 

pak? 

Bawahan itu sebagai aset bagi saya. Bukan 

semata-mata sebagai bawahan, tetapi sebagai 

aset. Namanya aset itu harus dipelihara, harus 

dikembangkan, harus di rawat, harus di kasih 

motivasi dan sebagainya. Jadi karyawan dan 

anak buah itu sebagai aset. Orang yang perlu 

diberi motivasi karena dia sebagai ujung 

tombaknya perusahaan. 

Kalau sebagai aset, bapak sama karyawan itu ada 

batasan jarak atau tidak? 

Kalau batasan sebenarnya tidak ada, cuman 

kan masing-masing ada jobdesk atau 

struktural yang seolah-olah membedakan. 

Padahal kan tidak, setiap karyawan punya 

tugas masing-masing. Ya teamwork lah ya 

atau organisasi. Saya tidak bisa berdiri sendiri 

tanpa karyawan, artinya harus ada tangan 

dan kaki.. ya seperti karyawan yang sampai 

ke level paling rendah. 

Kemaren saya mendapatkan informasi dari 

karyawan bapak bahwa dia bekerja di perusahaan 

ini dengan sangat loyal. Bapak memandang 

karyawan bapak yang loyal untuk perusahaan ini 

seperti apa ya pak? 

Ya syukur alhamdulillah lah. Jadi semua 

karyawan saya memandangnya seperti 

keluarga. Jadi yang namanya keluarga itu 

saling menutupi kekurangannya, 

kelebihannya dimiliki bersama. Jadi ya seperti 

keluarga apalagi perusahaan ini berupa 

perusahaan profit. Jadi kalau seperti keluarga 

ya semakin mudah menggerakkannya. Jadi 

bukan semata-mata motif untuk mencari 

(W1/S1/131-

134) 

 

 

Persaudaraan : 

“..semua 

karyawan saya 

memandangnya 

seperti 

keluarga. Jadi 

yang namanya 

keluarga itu 

saling 

menutupi 

kekurangannya, 

kelebihannya 

dimiliki 

bersama..” 

(W1/S1/141-

144) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Diluar ya 

kita kumpul 

bareng, selain 

hanya rutinitas 

kerja ya kita 

ada kegiatan 

sosial. 

Namanya 

orang sakit ya 

kita tengok 

bersama. Kalau 

ada kelebihan 

uang ya kita 



140 
 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

pendapatan tetapi dia juga ingin mencari 

kenyaman dan kekeluargaan tersebut. Karena 

kalau kerja tanpa mendapatkan kenyaman 

tidak akan harmonis, kalau tidak harmonis 

maka tidak menunggu waktunya saja. 

Pola yang bapak bangun seperti apa ya pak 

sampai karyawan punya persepsi seperti itu? 

Ya dari awal tadi. Kita tidak membedakan 

sebenarnya, sama-sama kawan, hanya beda 

status. Diluar ya kita kumpul bareng, selain 

hanya rutinitas kerja ya kita ada kegiatan 

sosial. Namanya orang sakit ya kita tengok 

bersama. Kalau ada kelebihan uang ya kita 

untuk wisata atau akan bersama. Trus ya kita 

sambil makan-makan bareng, ngobrol. Jadi 

kepemimpinan otoriter tidak berlaku, artinya 

kepemimpinan yang berdasarkan 

kekeluargaan. Selain itu juga kami 

menerapkan kerja pakai pikiran jangan pakai 

hati, tetapi setelah diluar itu kita pakai hati. 

Yaa kalau perusahaan bukan profit yaa kita 

kearah yang menguntungkan. Ya harusnya 

kekeluargaan yang menyokong, yang 

membantu tim untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Gitu.. 

Apa saja sih pak yang harus dimiliki bawahan 

dalam bekerja? 

Yang dimiliki sebenarnya singkat. Integritas, 

kemauan, loyalitas. Jadi karyawan dan 

bawahan itu mengerjakan sesuai jobnya ya itu 

yang diinginkan oleh karyawan. Kalau 

tercapai yaa itu dikatan.. ya jangan lama-lama 

di situ, jenuh. Harus ada jenjang karir. 

Bapak merupakan pemimpin yang seperti apa 

didalam perusahaan? 

Ya layaknya seorang pemimpin yang dikasih 

amanah, dikasih wewenang atau dikasih 

kepercayaan dari perusahaan untuk 

menjalankan roda perusahaan disuatu PT 

Sinar Sosro yang ada di Yogya ini mengikuti 

iklim dan adat istiadat di Yogyakarta. 

Adab dan iklim yang seperti apa ya pak? 

untuk wisata 

atau akan 

bersama. Trus 

ya kita sambil 

makan-makan 

bareng, 

ngobrol..” 

(W1/S1/158-

163) 

 

Tanggung 

jawab : 

“..Ya layaknya 

seorang 

pemimpin yang 

dikasih 

amanah, 

dikasih 

wewenang atau 

dikasih 

kepercayaan 

dari perusahaan 

untuk 

menjalankan 

roda 

perusahaan 

disuatu PT 

Sinar Sosro 

yang ada di 

Yogya ini 

mengikuti 

iklim dan adat 

istiadat di 

Yogyakarta..” 

(W1/S1/182-

187) 

Komunikasi 

dan inovasi : 

“..orang Jogja 

itu orang alus, 

jangan bicara 

keras..” 
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Ya kalau orang Jogja, orang jawa itu kalau di 

pangku kan mati. Kemudian orang Jogja itu 

orang alus, jangan bicara keras. Orang Jogja 

itu senang kalau dia itu sistem kekeluargaan 

tadi.. di datangi, di jemput.. kita ngikuti 

secara struktural tetapi secara perusahaan 

dan fungsional kita manut yang ada di sosro. 

Pernah tidak pak bapak memakai adat dan iklim 

yang berlawan dengan yang ada di Jogja? 

Kalau pakai adat tidak ya. Tetapi memakai 

sistem ya harus memakai sistem yang ada di 

sosro. Karena secara struktural walaupun 

berdiri di Jogja sosro tetap jalan. Cuman 

secara struktural yang melekat pada diri 

manusia itu yang harus kita pelajari. Karena 

setiap orang itu beda-beda karakter. Ni ya 

kebetulan saya orang dari Pati, tapi di Jogja 

ya bisa ngikutin. Gitu loh. 

Upaya aja saja sih yang bapak lakukan untuk 

membuat karyawan nyaman dalam bekerja? 

Yang pertama pelatihan jelas. Training itu 

wajib. Yang kedua dia diposisikan sesuai 

jobnya masing-masing. Yang ketiga 

memberikan reward dan punishmant. Yang 

keempat kita saling keterbukaan, 

memberikan solusi, sesuatu perusahaan pasti 

ada permaslahan, sesuatu perusahaan pasti 

ada konflik dan konflik itu jangan 

diperpanjang. Konflik ya dipikir sebagai hal 

yang positif, jadi konflik yang dianggap positif 

itu enak buat diterima. Yang kelima kita 

kembali tetap hak dan kewajiban sebagai 

karyawan dan sebagai perusahaan. Yang 

keenam memberikan motivasi yang tidak 

henti-hentinya, baik dalam bentuk 

pengarahan, motivasi dalam hidup, yang 

lebih-lebih orang kerja itu mencari 

pendapatan.Pendapatan kita bantu bukan 

berarti kita tidak membantu. Selain gaji itu 

kita memiliki koperasi, namanya orang hidup 

ya kadang kekurangan. Kita bantu mengelola 

keungan sedikit biar ngga terlalu tergiur 

(W1/S1/190-

191) 

Mengembang

kan : 

“..Yang 

pertama 

pelatihan jelas. 

Training itu 

wajib. Yang 

kedua dia 

diposisikan 

sesuai jobnya 

masing-masing. 

Yang ketiga 

memberikan 

reward dan 

punishmant..” 

(W1/S1/208-

211) 

Komunikasi 

dan inovasi : 

“..Yang 

keempat kita 

saling 

keterbukaan, 

memberikan 

solusi, sesuatu 

perusahaan 

pasti ada 

permaslahan, 

sesuatu 

perusahaan 

pasti ada 

konflik dan 

konflik itu 

jangan 

diperpanjang..” 

(W1/S1/211-

215) 

“..Yang 

keenam 

memberikan 
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dengan kondisi lingkungan yang ada. Jadi di 

berikan sesuai dengan kemampuan masing-

masing. Diarahkan di situ. Terus berikutnya 

ya disini kita sama-sama karyawan, kalau 

tidak saling kerjasama, tidak saling 

membentuk teamwork nanti tidak bakal 

berhasil apalagi rata-rata disini orang Jogja. 

Kalau orang Jogja mau ngga nanti dia 

dipindah kemana. Kalau masih kepengen 

bekerja di Jogja ya dia harus disiplin, rajin, 

berkomitmen, dan berkompetensi. Kaya gitu. 

Tadi keterbukaan yang seperti apa ya pak? 

Keterbukaan misalnya ada namanya keluarga 

ya. Jadi didalam managemen atau dalam 

penelitian statistik itu ada namanya work 

family sinergy kemudian kelelahan emosi, 

kemudian penurunan kinerja. Bilamana anda 

punya masalah didalam keluarga atau 

masalah di outlet atau pelanggan, atau 

masalah dengan teman sekerja, masalah 

dengan atasan, masalah dengan bawahan, 

tolong dikomunikasikan. Jangan sampai 

permasalahan itu tidak terbendung sehingga 

kelelahan emosi atau membuat emosi dan 

sebagainya. Kalau orang itu emosinya tidak 

terkendali, stres, bingung dan sebagainya 

akhirnya kinerjanya akan jelek. Tetapi kalau 

keluarga jadi bagus, hubungannya dengan 

teman-temannya bagus, internalnya bagus, 

dengan ektsernal bagus, dia enjoy bekerja, 

emosinya juga tidak tinggi sehingga 

kinerjanya akan naik, termotivasi. Salah satu 

contoh keterbukaan seperti itu. Yang 

berikutnya masalah motivasi kita harus 

transparan. Anda mencapai segini berarti 

rumusnya seperti ini. Pencapaian mu sampai 

tanggal ini segini itu di kontrol sehingga 

merasa di perhatikan. Terus transparan yang 

berikutnya, kita tidak henti-hentinya 

menciptakan transparan. Tolong anda 

dilapangan.. misalnya anda dilapangan punya 

kendala apa kita bantu dengan solusi, 

motivasi yang 

tidak henti-

hentinya, baik 

dalam bentuk 

pengarahan, 

motivasi dalam 

hidup, yang 

lebih-lebih 

orang kerja itu 

mencari 

pendapatan..” 

(W1/S1/219-

223) 

Persaudaraan : 

“..disini kita 

sama-sama 

karyawan, 

kalau tidak 

saling 

kerjasama, 

tidak saling 

membentuk 

teamwork nanti 

tidak bakal 

berhasil apalagi 

rata-rata disini 

orang Jogja..” 

(W1/S1/230-

234) 

Komunikasi 

dan inovasi : 

“..Bilamana 

anda punya 

masalah 

didalam 

keluarga atau 

masalah di 

outlet atau 

pelanggan, atau 

masalah 

dengan teman 

sekerja, 
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problem solving yang terjadi. Sehingga kalau 

sudah itu semua kerja merasa bukan beban 

diri sendiri melainkan beban bersama. 

Memang ada positif dan negatifnya tetapi 

lebih banyak positifnya. 

Makna perusahaan ini bagi bapak seperti apa sih 

pak? 

Perusahaan ini ya untuk sementara bukan 

kami dewakan seperti Tuhan. Perusahaan ini 

seperti rumah kedua. Perusahaan ini adalah 

tempat mencari nafkah rezeki saya, tempat 

karir saya, tempat untuk meningkatkan status 

saya di masyarakat. Kan bukan 

pengangguran. Hehe. Jadi itu. Terus 

berikutnya kami punya keluarga, jadi ini 

tempat untuk menghidupi keluarga kami. 

Keluarga kedua seperti apa ya pak? 

Ya karena saya bekerja disini jam 8, pulang 

jam 7 malam. Kan 24 jam tak habisin di 

rumah dan disini. Selain itu kan kita senang 

bisa ketemu teman disini. Ada berbagai 

macam, ada yang jenis kelamin beda, ada 

yang agama beda-beda, ada yang sneyumnya 

beda-beda. Yang jelas kan itu terhibur 

walaupun pekerjaanya berat-berat. 

Yang membuat bapak nyaman dalam bekerja? 

Seperti tidak ada. Tidak ada orang yang 

berada di zona nyaman dalam bekerja. Zona 

nyaman itu hanya untuk orang yang tidak 

mau berkembang. Yang membuat saya 

nyaman itu karena ada tantangan. Kalau 

kerja tidak ada tantangan itu namanya ya 

begitu-begitu aja. Jadi yang membuat nyaman 

menurut versi anda ini adalah satu selama ini 

targetnya tercapai walaupaun tumpuk. Ya 

artinya dalam mengelola usaha atau 

memimpin perusahaan di Jogja ini ya 

alhamdulillah tiap tahun naik. Itukan ukuran 

kita bekerja di perusahaan swasta dan belum 

pernah turun. Terus yang membuat nyaman 

teman-teman seperti saudara semua. Terus 

yang membuat karena keluarga dekat di 

masalah 

dengan atasan, 

masalah 

dengan 

bawahan, 

tolong 

dikomunikasik

an..” 

(W1/S1/243-

247) 

Komunikasi 

dan inovasi : 

“..masalah 

motivasi kita 

harus 

transparan. 

Anda mencapai 

segini berarti 

rumusnya 

seperti ini. 

Pencapaian mu 

sampai tanggal 

ini segini itu di 

kontrol 

sehingga 

merasa di 

perhatikan..” 

(W1/S1/259-

262) 

Persaudaraan : 

“..Perusahaan 

ini seperti 

rumah kedua. 

Perusahaan ini 

adalah tempat 

mencari nafkah 

rezeki saya, 

tempat karir 

saya, tempat 

untuk 

meningkatkan 

status saya di 
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345 

346 

347 

Jogja. Yang membuat nyaman lagi ya sudah 

berpengalaman, hehe. Berpengalam kerja 

disini yang artinya kalau ada permasalahan 

bisa memberi solusi. Dan yang lebih nyaman 

lagi karena dipercaya saya, masih dipercaya. 

Menjadi manager mulai dari tahun 2006 

untuk memimpin perusahaan besar. 

Sementara wawancaranya itu dulu ya pak, tetapi 

nanti kalau ada data yang ingin saya perdalam 

saya boleh melakukan wawancara lagi ya pak. 

Iya silahkan  

masyarakat..” 

(W1/S1/274-

278) 

Persaudaraan : 

“..senang bisa 

ketemu teman 

disini. Ada 

berbagai 

macam, ada 

yang jenis 

kelamin beda, 

ada yang 

agama beda-

beda, ada yang 

sneyumnya 

beda-beda. 

Yang jelas kan 

itu terhibur 

walaupun 

pekerjaanya 

berat-berat..” 

(W1/S1/284-

288) 
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ini wawancara kelanjutan yang kemarin 

pak 

iya 

dalam bekerja apakah bapak semata-

mata untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga? 

Ya jelas ya yg utama itu untuk 

ekonomi. Kita bekerja selain untuk 

ibadah ya untuk mencari rezeki bagi 

keluarga. 

Terkait dengan ibadah dan kebutuhan 

keluarga apakah itu sudah menjadi hal 

yang beriringan pak? 

Itu beriringan. Kalau kita sebagai 

orang muslim itu tidak hanya sholat, 

tetapi mencari rezeki yang halal juga 

bagi keluarga itu termasuk ibadah 

mas. Untuk makan dan minum, 

tranportasi dan semuanya kan butuh 

uang untuk kehidupan sehari-hari. 

Jadi intinya itu saling sinergi. 

Terkait hal tersebut apakah itu menjadi 

tekanan bagi bapak dalam bekerja? 

Kalau tekanan sih tidak, orang 

tujuannya sudah ikhlas untuk 

ibadah. Jadi sudah diniatkan untuk 

ibadah jadi tidak ada tekanan. Sudah 

ada unsur keikhlasan demi keluarga. 

Dalam bekerja dengan hal seperti itu 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..Kita bekerja selain 

untuk ibadah ya 

untuk mencari rezeki 

bagi keluarga..” 

(W2/S1/5-7) 

 

“..Kalau kita sebagai 

orang muslim itu 

tidak hanya sholat, 

tetapi mencari rezeki 

yang halal juga bagi 

keluarga itu termasuk 

ibadah mas..” 

(W2/S1/10-12) 
 

“..tujuannya sudah 

ikhlas untuk ibadah. 

Jadi sudah diniatkan 

untuk ibadah jadi 

tidak ada tekanan. 

Sudah ada unsur 

keikhlasan demi 

keluarga..” 

(W2/S1/18-21) 
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bapak sudah merasa nyaman atau bagi 

bapak itu malah menjadi tuntutan? 

Jelas. Zona nyaman atau zona aman 

itu kan harus di garis bawahi. Kalau 

selama ini kita mencapai target, 

mendapat komisi trus dan lain-lain 

itu kan dizona nyaman. Tpi kalau 

orang bekerja itu kan ngga nyaman. 

Semakin tinggi pangkatnya kan 

semakin besar tuntutannya. Artinya 

kita perusahaan swasta harus 

mencari profit setinggi-tinggi untuk 

menghidupi perusahaan ini. 

Apa cara bapak dalam menghadapi 

tuntutan itu? 

Ya namanya strategi itu pasti ada. 

Kalau disini sistemnya action plan. 

Kemudian rencana unjuk hasil yang 

bisa diukur. Yang bisa diukur 

keberhasilannya sejauh mana. jadi 

kita menjalankan sehari-hari itu 

seperti itu. Kita melihat peluang dan 

sering-sering evaluasi. 

Ketika target tidak terpenuhi apakah itu 

menjadi tekanan bagi bapak? 

Kalau target tidak tercapai, tetapi 

Alhamdulillah selalu tercapai. Jadi 

ngga sampai minus. Kalau sampai 

minus berarti kami gagal. Di kami 

ada beberapa ukuran yang pertama 

itu action artinya itu tercapai target, 

yang kedua itu selamat dan minus itu 

celaka. Dan sampai sejauh ini saya 

ngga pernah celaka tetapi kadang di 

selamat dan tercapai target. Ya 

jangan sampai minus lah. Nah itu 

bagi kami sebagai bahan evaluasi. 

Menjadi bahan evaluasi agar tidak 

terjadi minus atau celaka. 

Oo iya pak. Kalau keluarga sendiri 

apakah mensupport bapak dalam 

bekerja? 

Mengembangkan :  

“..Kalau selama ini 

kita mencapai target, 

mendapat komisi trus 

dan lain-lain itu kan 

dizona nyaman. Tpi 

kalau orang bekerja 

itu kan ngga nyaman. 

Semakin tinggi 

pangkatnya kan 

semakin besar 

tuntutannya..” 

(W2/S1/26-30) 

 

Komunikasi dan 

Inovasi : 

“..Kalau disini 

sistemnya action 

plan. Kemudian 

rencana unjuk hasil 

yang bisa diukur. 

Yang bisa diukur 

keberhasilannya 

sejauh mana. jadi kita 

menjalankan sehari-

hari itu seperti itu..” 

(W2/S1/34-37) 

 

 

Komunikasi/ dan 

inovasi : 

“..Di kami ada 

beberapa ukuran yang 

pertama itu action 

artinya itu tercapai 

target, yang kedua itu 

selamat dan minus itu 

celaka..” (W2/S1/43-

47) 
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Ya jelas. Kalau pagi pamitan kalau 

pulang di sambut. 

Ahhaa.. support yang seperti apa ya 

pak? 

Ya namanya keluarga istri yang 

diberikan adalah doa. Selain itu ya 

waktu, pulang malam berangkat 

pagi. Anak-anak support waktu 

maupun hal-hal yang mereka 

lakukan mandiri dan tidak 

merepotkan orang tuanya. 

Pernah tidak pak keluarga bapak 

menuntut beban dari bapak? 

Kalau menuntuk untuk menyuruh 

memilih itu tidak pernah. Karena 

dari awal sebelum menikah sudah 

saya beritahu bahwa saya bekerja di 

perusahaan ini ya resikonya seperti 

ini. Anak-anaknya juga mengerti. 

Nek menuntut saya kira keluarga 

saya tidak pernah, karena 

penghasilan saya juga dari sini 

jadinya dia mengerti. Kecuali hal-hal 

khusus seperti sakit, selain itu tidak 

pernah. 

Berarti bapak sudah merasa nyaman ya 

bekerja di perusahaan ini? 

Kalau kata nyaman belum sih. 

Artinya kata nyaman tersebut itu 

dalam arti kami berarti zona aman. 

Nah bagi kami zona nyaman  itu 

tidak mau berkembang. Nek zona 

nyaman sih ngga tetapi zona aman 

sih iya yang artinya sudah sedikit 

mengerti dan mau berkembang. 

Didalam era keterbukaan pasar ini 

kita di tuntut untuk mengerti kondisi 

pasar. Kalau saya lengah sedikit trus 

competitor kami gesit bisa hancur 

perusahaan kami. 

Untuk anggota perusahaan sendiri 

apakah memberi dampak bagi 

 

 

 

Faktor eksternal 

bekerja : 

“..Ya namanya 

keluarga istri yang 

diberikan adalah doa. 

Selain itu ya waktu, 

pulang malam 

berangkat pagi..” 

(W2/S1/58-60) 

 

 

Mengembangkan : 

“..Didalam era 

keterbukaan pasar ini 

kita di tuntut untuk 

mengerti kondisi 

pasar. Kalau saya 

lengah sedikit trus 

competitor kami gesit 

bisa hancur 

perusahaan kami..” 

(W2/S1/81-85) 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Yang di bangun 

teamwork. Mulai dari 

di training sampai 

sekarang. Tujuannya 

di traninig untuk 

memahami prosuk 

dan memajukan 

perusahaan di bawah 

pengelolaan saya..” 

(W2/S1/88-91) 

 



148 
 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

perusahaan ini? 

Ya jelas. Yang di bangun teamwork. 

Mulai dari di training sampai 

sekarang. Tujuannya di traninig 

untuk memahami prosuk dan 

memajukan perusahaan di bawah 

pengelolaan saya. Jadi saya tidak bisa 

bekerja sendiri. Kalau tidak 

berkontribusi buat saya berarti 

pengelolaan saya yang salah. Saya 

tidak bisa bekerja tanpa karyawan. 

Sementara ini dulu ya pak. Oia saya 

boleh mewawancarai keluarga bapak ya 

pak sebagai data tambahan saya. 

Iya silahkan 
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Verbatim Subjek 1 

Nama    : SY 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat    : Kaliurang, KM 11, Sleman, 

D.I.Yogyakarta 

Tanggal Wawancara  : 23 Mei 2019 

Waktu    : 12.30 – 14.30 WIB 

Tujuan Wawancara  : Mengetahui perilaku kepemimpinan  

Wawancara ke-   : Tiga 

Subjek     : Satu 

Kode : W3 

No Transkip Wawancara Reduksi Data 
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5 

6 

7 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Selamat siang pak. Mungkin ini wawancara 

tambahan saya dari wawancara sebelumnya, 

karena ada beberapa data yang harus saya 

dalami. Langsung ke wawancara saja ya 

pak. 

Hhmmmm iya 

Yang pertama terkait sejarah perusahaan 

Sinar Sosro di Yogyakarta. Bagaimana 

sejarah awal dulu sampai bisa berdiri 

perusahaan ini di Yogyakarta? 

Ya selamat pagi. Kalau di Sosro kan 

selamat pagi mas aan. Ya kalau saya 

sendiri sebagai pimpinan di Yogya ini 

selama 6 tahun cuman sudah pindah-

pindah perusahaan. Kalau bicara sejarah 

sosro harusnya terintegrasi dengan PT. 

Sinar Sosro secara keseluruhan. Tapi 

kalau minta di Yogya ya karena di Yogya 

merupakan cabang yang kantor pusatnya 

di Jakarta, nek regional Jateng dan DIY 

di Semarang. Jadi Jogja ini kantor 

penjualan Jateng. Kalau didirikan 

sebenarnya udah tahun-tahun 96. 

Sebelumnya itu pakai distributor atau 

agen wilayah Jogja. Karena suatu hal 

maka diambil alih boleh perusahaan PT. 

Sinar Sosro kurang lebih tahun 96. Itu 

kantornya masih ngontrak-ngontrak. Nah 

10 tahun yang lalu atau tepatnya 2010, 9 

tahun yang lalu ya itu didirikan kantor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riwayat 

pekerjaan : 

“..saya sendiri 

sebagai pimpinan di 

Yogya ini selama 6 

tahun cuman sudah 

pindah-pindah 

perusahaan..” 

(W3/S1/10-12) 

 

 

 

 

 

Sejarah 

perusahaan : 

“..Kalau didirikan 

sebenarnya udah 

tahun-tahun 96. 

Sebelumnya itu 

pakai distributor 

atau agen wilayah 
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penjualan cabang Yogya ini di alamatnya 

di Njadan Tamantirto, Kasihan, Bantul 

ini yang saya tempati ini. 

Ini sudah permanen ya pak? 

Nah ini sudah permanen. Tapi kalau 

proses beli tanahnya sudah dari tahun 93 

tapi baru dibangun itu. Sebelumnya 

pindah-pindah. Kalau aturan-aturan dan 

sebagainya ngikuti pusat engga bisa 

sendiri 

Berarti terkait cita-cita perusahaan Yogya ini 

juga mengikuti perusahaan pusat ya? 

Nah kalau bicara pokok-pokok operasi 

atau sistem-sistem prosedur semuanya 

ikut terpusat, namanya perusahaan 

terpusat tersentral toh. Cuman setiap 

cabang seperti kan ada pimpinan, ada 

namanya unit manager. Itu ya semua 

punya cita-cita karena pingin 

perusahaannya berkembang. Tapi nek 

cabangnya engga berkembang, misalnya 

Jogja engga punya visi misi, nek visi misi 

mengikuti semua tetapi untuk arah 

perkembangan wilayah Jogja ini kan 

mengikuti D.I.Y, 4 Kabupaten, 1 kodya 

yang bisa mengembangkan cabangnya 

sendiri, istilahnya lokalnya. Kami kan di 

target, target dalam penjualan omset 

maupun kuantiti. Nah untuk penjualan 

itu ada beberapa strategi yang perlu di 

kembangkan perlu di garap. Misalnya 

pelanggan outlet, sudah jadi pelanggan 

apa belum, kalau belum ya kita prospek 

jadi pelanggan. Sehingga dengan rutin 

membuka pelanggan, pelayanan 

pelanggan yang bagus kemudian kita 

memanfaatkan peluang-peluang strategi 

atau peluang-peluang perkembangan 

perusahaan ini yang belum digarap ya 

nek kita kelaten itu sediki-sedikit 

perusahaan akan berkembang karena 

pendapatannya naik. Kita kan juga bayar 

Jogja. Karena suatu 

hal maka diambil 

alih oleh 

perusahaan PT. 

Sinar Sosro kurang 

lebih tahun 96. Itu 

kantornya masih 

ngontrak-ngontrak. 

Nah 10 tahun yang 

lalu atau tepatnya 

2010, 9 tahun yang 

lalu ya itu didirikan 

kantor penjualan 

cabang Yogya ini di 

alamatnya di 

Njadan Tamantirto, 

Kasihan, Bantul ini 

yang saya tempati 

ini..” (W3/S1/18-

28) 

 

 

“..kalau proses beli 

tanahnya sudah dari 

tahun 93 tapi baru 

dibangun itu. 

Sebelumnya 

pindah-pindah. 

Kalau aturan-aturan 

dan sebagainya 

ngikuti pusat engga 

bisa sendiri..” 

(W3/S1/30-34) 

 

 

 

visi dan misi 

perusahaan : 

“..Nek cita-cita 

saya ya selalu 

berkembang, 

kemudian di 
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110 

111 
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113 

114 

gaji, biaya kendaraan, BPN, gaji 

karyawan, mungkin PLN, mungkin air 

pam dan lain-lain itu kan biaya. Kalau 

biaya terlalu tinggi dan penjualan 

menurun itu kan bahasanya lama-

kelamaan perusahaan akan tutup. Tetapi 

kalau biaya tinggi diikuti dengan 

penghasilan tinggi kan perusahaan juga 

akan berkembang sehingga untuk bisa 

untuk menggaji semua itu karyawan dan 

biaya-biaya operasional. Nek cita-cita 

saya ya selalu berkembang, kemudian di 

wilayah Yogya produksi sosro bisa 

merata sehingga pelanggan sejangkauan 

hasrat pengen butuh minuman teh botol 

minumannya ada ya contohnya di 

indomaret, alfamart atau minimarket 

semuanya sudah ada. Tapi kan belum 

bisa mewakili berapa RT ono indomaret. 

Nah strategi saya untuk mengembangkan 

itu punya agen perkecamatan. Sekarang 

baru perkecamatan. Lama-lama kalau 

perkemacatan sudah bisa perkelurahan 

atau perRT, RW, akhirnya bisa 

terdistribusi. Kalau semua itu bisa 

terdistibusi dan mengenal kan tinggal 

meningkatkan pelayan, loyalitas, 

pelanggan, promosi dan lain-lain kalau 

sudah semua kan otomatis penjualan 

naik, biaya bisa dimaksimalkan atau 

diminimalkan penjualan bisa dinaikkan. 

Terkait perkembangan tadi itu selain 

berkembangan perusahaan apa lagi yang 

diharapkan pak? 

Selain perusahaan, untuk perusahaan 

bisa berkembang itu kan perlu SDM. 

Daya dukung disini kan ada 2, daya 

dukung kendaraan untuk 

mendrisbusikan dan daya dukung SDM 

sebagai operasionalnya. Nek SDM nya 

tidak dikembangkan di training dan tidak 

dikembangkan nanti akan ketinggalan, 

wilayah Yogya 

produksi sosro bisa 

merata sehingga 

pelanggan 

sejangkauan hasrat 

pengen butuh 

minuman teh botol 

minumannya ada ya 

contohnya di 

indomaret, alfamart 

atau minimarket 

semuanya sudah 

ada..” (W3/S1/70-

76) 

 

 

 

 

 

 

 

Visi dan misi 

perusahaan : 

“..untuk perusahaan 

bisa berkembang 

itu kan perlu SDM. 

Daya dukung disini 

kan ada 2, daya 

dukung kendaraan 

untuk 

mendrisbusikan dan 

daya dukung SDM 

sebagai 

operasionalnya. 

Nek SDM nya tidak 

dikembangkan di 

training dan tidak 

dikembangkan 

nanti akan 

ketinggalan, dianya 

bekerja berdasarkan 

yang ada, untuk 
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156 

dianya bekerja berdasarkan yang ada, 

untuk kreatifitas, untuk perang melawan 

kontribotur, untuk pelanggan itu yakin 

itu kan nanti kalau dia tidak ditraining, di 

kembangkan, dia tidak bisa  nerangkan 

ke pelanggan akhirnya ragu-ragu nanti 

engga jadi beli. Tapi kalau dia dengan 

yakin meyakinkan pelanggan dengan 

dibekali atau bahkan dia mau kuliah lagi 

dan sebagainya untuk nambah ilmu dia 

kan tambah yakin. Jadi mentalnya 

tambah terdidik, kalau udah terdidik 

akan ya tidak takut. Mau prospek ke 

perkantoran, instansi atau gedung-

gedung yang mewah. Bahkan mau 

ketemu orang-orang pejabat engga takut. 

Orang takut itu kan karena belum tau 

atau minim pengetahuan, mungkin 

pendidikannya udah grogi dulu, mungkin 

ilmunya takut ini, padahal semua orang 

itu sama, kita aja yang ketakutan. 

Artinya walaupun latar pendidikannya 

rendah nek mau bertamu dan prospek 

terbaik ya tetap diterima dan bakal saling 

membantu atau menguntungkan. 

Terkait SDM tadi jumlah SDM di 

perusahaan ini ada berapa ya pak? 

Kalau di Jogja kurang lebih 60 orang, ya 

ada acounting, ada operasional, ada office 

boy, ada bagian gudang, security dan 

lain-lain. 

Strukturnya kira-kira seperti apa ya pak? 

Tertinggi ya kalau disini ada saya sebagai 

unit manager, kalau dibawah saya ya ada 

kepala bagian atau supervisor, 

dibawahnya lagi salesmen atau tim 

operasional penjualan kemudian ada 

namanya juga asisten. Ada struktur di 

bawahnya ada Ob ada gudang kemudian 

ada security. 

Untuk struktur kalau boleh saya minta nanti.. 

Bisa 

kreatifitas, untuk 

perang melawan 

kontribotur, untuk 

pelanggan itu yakin 

itu kan nanti kalau 

dia tidak ditraining, 

di kembangkan, dia 

tidak bisa  

nerangkan ke 

pelanggan akhirnya 

ragu-ragu nanti 

engga jadi beli..” 

(W3/S1/91-103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah 

perusahaan : 

“..Kalau di Jogja 

kurang lebih 60 

orang..” 

(W3/S1/121) 

 

Struktur 

perusahaan : 

“..Tertinggi ya 

kalau disini ada 

saya sebagai unit 

manager, kalau 

dibawah saya ya 

ada kepala bagian 



153 
 

 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 
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193 

194 

195 

196 

197 

198 

Trus terkait sejarah tadi, sistem yang 

kemudian dibangun di Yogya ini berbeda 

dengan wilayah lain? Atau tetap menginduk 

ke pusat pak? 

Kalau terkait sistem atau sispro itu tetap 

sama. Cuman yang membedakan itu gaya 

kepemimpinan. Setiap orang itu punya 

gaya kepemimpinan. Misalnya saya, saya 

itu mungkin beda secara manage kantor 

penjualan atau orangnya dengan 

mungkin kantor penjualan Solo, 

tergantung kita kepemimpinannya. Tapi 

namanya sistem dan prosedural tetap 

sama, engga boleh, andaikan boleh harus 

izin pimpinan diatas saya namanya 

kebijakan. Jadi sama, gaya yang berbeda 

Gaya yang kemudian beda terapkan seperti 

apa? 

Saya sendiri orang ekonomi dan tambah 

belajar dan mau belajar membaca, 

tambah study, ya tentunya yang saya 

terima selama ini saya terapkan, ya 

tentunya yang sesuai dengan kondisi 

perusahaan. Ya Alhamdulillah selalu 

diatas target. 

Contohnya gaya yang seperti apa pak? 

Ya contohnya satu namanya kita 

perusahaan distibusi minuman punya 

yang namanya outlet pelanggan. 

Pelanggan itu kalau dulu namanya raja, 

sekarang seiring perkembangan waktu 

tidak raja lagi, harus nunduk-nunduk. 

Kalau raja nunduk-nunduk mau tanya 

mau diskusi engga berani jadi engga tau 

isi hati pelanggan sehingga saat ini 

pelanggan saya anggap teman, teman 

ngajak ngomong, teman diskusi, teman 

ngobrol. Jadi dengan adanya teman itu 

kita engga usah nunduk-nunduk, bisa 

bicara blak-blakan atau bicara yang 

sekiranya berkesinambungan, 

menguntungkan sehingga ide dia apa dia 

atau supervisor, 

dibawahnya lagi 

salesmen atau tim 

operasional 

penjualan 

kemudian ada 

namanya juga 

asisten. Ada 

struktur di 

bawahnya ada Ob 

ada gudang 

kemudian ada 

security..” 

(W3/S1/125-127) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..ya tentunya yang 

sesuai dengan 

kondisi 

perusahaan..” 

(W3/S1/152-153) 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..pelanggan saya 

anggap teman, 

teman ngajak 

ngomong, teman 

diskusi, teman 

ngobrol..” 

(W3/S1/163-165) 
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240 

punya dan ide saya punya jadi ketemu. 

Bisa mencari solusi pemecahan masalah. 

Yang kedua ya kita sukses namanya 

pelanggan itu kan perlu dilayani, artinya 

rutin kunjungan.. jangan sampai stok 

kosong, jangan  sampai kecewa 

pelanggan. Jadi service pelayanan itu hal 

yang paling utama. Jangan sampai 

pelayanan itu paling utama, kesan 

pertama itukan dipelayan penampilan, 

tapi kan dia sudah jadi pelanggan lama 

jadi pelayan nya nek bagus, ontime dan 

saat dibutuhkan ada. Saya yakin orang 

Jawa kalau udah dipangku diamati itu 

bakal mengikuti dan engga bakal lari ke 

kompetitor. Sekarang anggresifitas 

kompetitor kan tinggi sehingga perlunya 

kita harus memproteksi harus seluruhnya 

pelayanan. Yang berikutnya ya kita harus 

perhatian ke pelanggan punya hubungan 

baik. Hubungan baik ini seperti 

seduluran. Artinya eemmm contohnya 

ulang tahun, kita harus tau dia ulang 

tahun dan ucapin, itu kecil tapi 

sentuhannya yang tinggi, mungkin baru 

ada hajatan atau kesusahan kita datang. 

Cuman seperti ya engga kerasa, nanti dia 

akhirnya loyal terhadap kita. Yaitu tadi 

akhirnya dia tidak akan lari ke 

kompetitor dan akhirnya bakan memakai 

produk kami. Gitu.. selain promosi, 

promosi itu juga penting, kemudian 

distribusi, distribusi itu juga penting 

sampai ke pelosok-pelosok. 

Nah sebelumnya kan saya sempat baca visi 

dan misi di perusahaan sosro, itu ada 

penjelasalan terkait niat baik, nah itu kira-

kira maksudnya seperti apa dan 

implentasinya seperti apa bagi anggota 

perusahaan?  

Niat baik disini ada ada.. kita tu sini 

kalau dilihat di google itu, niat baiknya 

“..namanya 

pelanggan itu kan 

perlu dilayani, 

artinya rutin 

kunjungan..” 

(W3/S1/171-172) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“..kita harus 

perhatian ke 

pelanggan punya 

hubungan baik. 

Hubungan baik ini 

seperti seduluran..” 

(W3/S1/184-186) 
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253 

254 

255 

256 
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dari owner atau pendiri perusahaan ini, 

niatnya 1 tanpa 3 P. Tanpa pewarna, 

tanpa pemanis, tanpa pengawet. Jadi 

produk PT. Sinar Sosro itu bisa di 

konsumsi aman. Trus tambah lagi niat 

baiknya ramah lingkungan, kalau liat di 

pabrik sana mungkin hasil dari produksi 

sampahnya bisa dibuat pupuk, air 

limbahnya bisa diolah nanti untuk 

pengairan, jadi tidak ada yang rugi 

artinya jadi niat baiknya jadi ramah 

lingkungan. Niat baiknya ya itu tadi, 

aman di konsumsi tanpa pengawet, tanpa 

pemanis dan tanpa pewarna. 

Kemudian inplementasinya bagi seluruh 

karyawan itu seperti apa ya pak? 

Karyawan itu harus mempunyai bekal 

produk knowledge, seluruhnya itu harus 

dimulai oleh seleruh karyawan dulu,  nek 

karyawan dulu sudah memulai kan nanti 

ngikuti pelanggan, nanti pasti selalu ada 

pertanyaan dan bekal harus menguasai 

itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan 

nanti bisa menjawab. Jadi karyawan 

harus mengerti dulu itu implementasinya. 

Dari seluruh anggota perusahaan itu semua 

kira-kira memahami tidak pak terkait niat 

baik dan visi misi tadi pak? 

Harusnya memahami tapi beberapa 

karyawan ini kan baru, dia baru tahap 

penguasaan perusahaan, tapi setiap 

karyawan kalau sudah dikontrak dan 

dijadikan karyawan tetap pasti ada 

training. Dia tu harus ada ditraining 

dikirim ke Semarang. Harusnya kalau 

sudah diangkat karyawan dan sudah 

ditraining sudah memahami tapi dari 

karyawan saya ini belum bisa menjamin 

karena tiap itu kadang kita ngontrak 

karyawan dan baru jadi karyawan tetap. 

Jadi karyawan sosro itu, karyawan tetap 

minimal harus menguasai atau pernah 

Visi dan misi 

perusahaan : 

“..niat baiknya dari 

owner atau pendiri 

perusahaan ini, 

niatnya 1 tanpa 3 P. 

Tanpa pewarna, 

tanpa pemanis, 

tanpa pengawet..” 

(W3/S1/202-204) 

“..Trus tambah lagi 

niat baiknya ramah 

lingkungan, kalau 

liat di pabrik sana 

mungkin hasil dari 

produksi 

sampahnya bisa 

dibuat pupuk, air 

limbahnya bisa 

diolah nanti untuk 

pengairan, jadi 

tidak ada yang rugi 

artinya jadi niat 

baiknya jadi ramah 

lingkungan..” 

(W3/S1/206-211) 

Visi dan misi 

perusahaan : 

“..Karyawan itu 

harus mempunyai 

bekal produk 

knowledge..” 

(W3/S1/216-217) 

Mengembangkan : 

“..setiap karyawan 

kalau sudah 

dikontrak dan 

dijadikan karyawan 

tetap pasti ada 

training. Dia tu 

harus ada ditraining 

dikirim ke 
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training minimal ada standarnya..salah 

satunya seperti itu di salesmensi, produk 

knowledge, kompeni knowledge trus dan 

lain-lain tentang distribusi itu harus 

menguasai. 

Jogja sendiri ada tidak pak training 

tersendirinya? 

Ada.. untuk di Jogja itu engga ada tapi 

harus ke Semarang. 

Untuk perusahaan Jogja sendiri tidak ada 

pak? 

Kami ada tapi itu awal-awal, itu hanya 

sifatnya kita mentraining sebagai 

karyawan. Tapi nek sifatnya dia harus 

punya piagam, sertifikat dia harus ke 

Semarang. Di training personalia selama 

2 hari. 

Kalau training diawal tadi dari perusahaan 

Jogja itu biasanya apa saja yang bapak 

berikan dan sampaikan? 

Ya pengetahuan-pengetahuan dasar aj. 

Contohnya distribusi, cara muat, tentang 

produk knowledge, tentang harga, 

tentang outlet.. seperti itu, yang sifatnya 

sudah langsung dijalankan seperti sispro 

mengemudi, trus kendaraan itu kan 

harus dicek oli dan sebagainya trus 

pelangga, trus produk isinya berapa, 

harganya berapa dan rasanya berapa.. ya 

seperti itu. Kalau yang sampai training 

lama dan sebagainya itu ada bagian HRD 

untuk bagian tersebut. 

Di Jogja atau di Semarang pak? 

Kalau peminatnya banyak di Jogja ya dia 

datang kesini. Tapi tahun ini dan tahun 

kemaren-kemaren itu datang ke 

Semarang karena pesertanya kan dari 

berbagai.. mungkin ada yang dari Kudus, 

Purwodadi, Tegal, Purwokerjo itukan 

langsung disana. 

Biasanya yang disampaikan dan harapannya 

apa sih pak dari pemahaman kerja itu? 

Semarang..” 

(W3/S1/229-232) 

 

Mengembangkan : 

“..Ya pengetahuan-

pengetahuan dasar 

aj. Contohnya 

distribusi, cara 

muat, tentang 

produk knowledge, 

tentang harga, 

tentang outlet..” 

(W3/S1/255-257) 

 

 

Struktur 

perusahaan : 

“..Untuk di Jogja 

itu saya tetap 

tertinggi, tapi untuk 

level nasional saya 

kepala cabang. 

Saya punya atasan 

lagi namanya 

general manager 

untuk mengatasi 

Jateng dan DIY..” 

(W3/S1/289-292) 

 

 

Tanggung jawab : 

“..nek mengenai 

gaji, mengenai 

karyawan, 

mengenai kenaikan 

gaji dan tunjangan 

ya tetap 

pimpinan..” 

(W3/S1/303-305) 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 
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Yaa.. hak dan kewajiban ya.. perusahaan 

juga punya kewajiban. Harapannya ya 

karyawan bisa jujur, loyal, mencapai 

target.. mengembangkan perusahaan..itu. 

haknya dia dapat gaji, upah yang seusai 

dengan UMP, trus level jabatan dan 

sebagainya. Kewajibannya ya itu tadi 

yang saya sebutin tadi. Begitu juga hak 

perusahaan ya mampu mengatur atau 

memberikan standar-standar sebagai 

karyawan. Kewajibannya ya tadi 

perusahaan memberikan gaji, 

memberikan BBPJS, rasa aman bekerja 

dan keluarganya. 

Untuk struktur tadi sudah dijelaskan ya pak 

terkait posisi tertinggi tadi. Untuk level 

bapak di perusahaan Jogja itu tingkatnya 

bapak seperti apa pak di Jogja ini? 

Untuk di Jogja itu saya tetap tertinggi, 

tapi untuk level nasional saya kepala 

cabang. Saya punya atasan lagi namanya 

general manager untuk mengatasi Jateng 

dan DIY. 

Berarti diatas bapak masih ada atasan lagi ya 

pak? 

Iya..sebagai general manager 

Tapi kendali perusahaan tetap bapak yang 

memegang? 

Kalau di Jogja iya. Soalnya terkait 

urusan dapur, untuk dan rugi, biaya kas 

rasio itu beda yang tanggung jawab tetap 

saya. 

Kalau tingkatan yang menangani seluruh 

karyawan itu jatuhnya ke siapa pak? 

Secara langsung untuk menangani 

karyawan secara jobnya itu supervisor, 

tetapi nek mengenai gaji, mengenai 

karyawan, mengenai kenaikan gaji dan 

tunjangan ya tetap pimpinan. Karena 

nanti pimpinan kan netral, nek 

supervisor masing-masing kan kita punya 

4 supervisor, nek nanti beda-beda kan 

“..Ya saya pertama 

bekerja kan ibadah, 

selain ibadah kan 

butuh makan, selain 

itu menghidupi 

keluarga. Jadi yaitu 

keluarga yang 

utama..” 

(W3/S1/312-314) 

 

Tanggung jawab : 

“..saya kan bekerja 

untuk perusahaan. 

Nek perusahaannya 

maju, berkembang, 

berinovasi, selalu 

berkembang itu kan 

jangka panjang 

saya di perusahaan 

ini lama. Tapi nek 

perusahaan ini tiba-

tiba bangkrut atau 

berat beroperasi 

saya kan mau 

engga mau 

dikeluarkan dari 

sini dan sudah tidak 

bekerja..” 

(W3/S1/326-332) 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..temannya 

banyak..” 

(W3/S1/340) 
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bisa.. nek penjualan atau apa itu kan 

lomba-lomba. 

 Terkait pribadi bapak sendiri, apa hal utama 

yang mendasari bapak bekerja di perusahaan 

ini? 

Ya saya pertama bekerja kan ibadah, 

selain ibadah kan butuh makan, selain itu 

menghidupi keluarga. Jadi yaitu keluarga 

yang utama. 

Dulu awal-awal bekerja apa punya pikiran 

yang aneh-aneh bapak atau hanya ingin buat 

coba-coba atau senang-senang? 

Senang itu kan ada ukuran, kalau sudah 

tercapai terus dapat intensif itu baru bisa 

senang-senang.. tapi kalau engga bisa 

mendapat itu kan untuk menghidupi 

keluarga untuk masa depan anak, masa 

depan keluarga. Kami kan butuh rumah, 

butuh kehidupan yang layak..ya itu. 

Harapannya ya itu 

Harapan untuk perusahaan juga ada pak? 

Harapan untuk perusahaan..saya kan 

bekerja untuk perusahaan. Nek 

perusahaannya maju, berkembang, 

berinovasi, selalu berkembang itu kan 

jangka panjang saya di perusahaan ini 

lama. Tapi nek perusahaan ini tiba-tiba 

bangkrut atau berat beroperasi saya kan 

mau engga mau dikeluarkan dari sini dan 

sudah tidak bekerja. Jadi intinya saya 

kan punya rezeki lewat perusahaan ini. 

Manusia kan punya rezeki masing-

masing, selama ini kan rezeki saya 

dititipkan lewat perusahaan..kan gitu. 

Boleh diceritakan tidak ya pak perjalanan 

baik dan buruknya bapak selama bekerja di 

perusahaan ini? Mungkin bisa dari baiknya 

dulu. 

Kalau baiknya.. temannya banyak, kerja 

di perusahaan nasional, kemudian setiap 

hari dapat minuman gratis, kemudian 

motivasi dapat intensif.. terus kesehatan, 

Akhlaqul karimah 

: 

“..Yang penting kan 

kita tahu solusinya. 

Solusi tersebut ee.. 

dibalik hal tersebut 

kita bisa 

mengambil 

hikmahnya, terus 

tidak terulang lagi, 

terus kita harus 

punya strategi yang 

bisa dipakai..bisa 

diterapkan dilevel 

bawah saya, kan 

gitu..” (W3/S1/366-

371) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhlaqul karimah 

: 

“..kemudian 

pengalaman senior 

yang kerja, 

kemudian lewat 

seminar-seminar. 
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terus difasilitasi mobil, rumah, makan 

dan lain-lain. Tidak senangnya kan kita 

sebagai karyawan, mau tidak mau kalau 

tidak sesuai kebijakan dengan ego 

kita..setuju atau tidak setuju apa 

namanya gerundel, tidak sesuai ide itu 

kan tidak senang. Yang selanjutnya kalau 

tidak mencapai target itu kan sama aja 

kita.. ya direndahkan, dicaci maki, 

dievalusi, disuruh persentasi bahkan 

benar aj dianggap salah kalau tidak 

mencapai target. Nah hal-hal seperti itu 

yang kadang kami atau saya itu tidak 

senangnya seperti itu. Yang namanya 

karyawan ya tidak senangnya seperti itu 

engga kaya owner. 

Bapak kan mengalami masa-masa itu ya 

pak, dulu rasanya seperti apa ya pak 

mengalami hal tersebut? 

Namanya perjalanan itu kan engga 

mulus, ada gagalnya. Tapi gagal itu kan 

perlu kita evalusi, gagal itu perlu kita cari 

jalan keluarnya, gagal itu kan karena 

apa.. karena males, karena iklim atau 

misalnya karena gunung merapi meletus, 

banjir itu kan boro-boro mau beli 

minuman, buat hidup aj kan..Nah hal 

seperti itu kan bisa menjelaskan hal 

tersebut dan masuk akal kan bisa 

diterima. Yang penting kan kita tahu 

solusinya. Solusi tersebut ee.. dibalik hal 

tersebut kita bisa mengambil hikmahnya, 

terus tidak terulang lagi, terus kita harus 

punya strategi yang bisa dipakai..bisa 

diterapkan dilevel bawah saya, kan gitu. 

Sebenarnya dulu kan ada banyak perusahaan 

ya pak, terus kenapa kemudian bapak 

memilih perusahaan sosro? 

 Sebenarnya saya dulu sehabis lulus 

kuliah itu saya melamar 10 di panggil 7, 

yang siap menerima saya kurang lebih 3. 

Satu ada di jakarta, satu di Semarang 

Terus lewat sesama 

teman. Itu yang 

menginspirasi 

kita..” (W3/S1/400-

402) 

 

 

Akhlaqul karimah 

: 

“..Ya kan kita 

membaca 

geografinya, 

membaca sejarah 

kesuksesannya.. ya 

saya sendiri bisa 

mengambil hikmah 

kesuksesannya, 

mimpin orang itu 

tidak bisa seperti 

memimpin orang, 

harus di orangkan 

dan dijadikan 

aset..” (W3/S1/409-

413) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Karyawan itu 

punya juga 

bermacam-macam 

latar belakang, 

orang ini tu seperti 

apa.. oo saya harus 

melawannya seperti 

ini.. eemm bukan 
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sosro ini, yang satu di Jogja. Cuman 

karena saya ada di lingkungan kos ya, 

saya tawarkan ke teman-teman ternayat 

milih minuman dan engga tau bisa 

sampai sekarang..atas dasar itu. Yang 

kedua karena atas dasar senang aja 

mencoba sampai 22 tahun ini. 

Yang paling lama ya pak? 

Ya bukan paling lama tapi kerasan kerja 

di perusahaan ini 

Selain itu apa lagi pak yang melandasi 

bapak? 

Engga ada. Dulu saya sebenarnya 

pengennya jadi dosen. Tapi saya masuk 

ke ekonomi, melamar.. saya kan mencoba 

hal tersebut dan sampai sekarang, asik 

dan enjoi.. apalagi di Jogja sendiri, di 

rumahnya dan engga usah kos, setiap 

hari ketemu keluarga. 

Kemudian tadi bapak jelaskan terkait gaya 

kepemimpinan ya pak, siapa sih yang 

menjadi model gaya kepemimpinan bapak 

selama ini atau ada yang bapak tiru atau itu 

memang dari bapak sendiri? 

Seperti tokoh-tokoh ya, karena kita 

sering membaca. Banyak tokoh-tokoh, 

kemudian buku-buku teori, kemudian 

pengalaman senior yang kerja, kemudian 

lewat seminar-seminar. Terus lewat 

sesama teman. Itu yang menginspirasi 

kita.  

Siapa kira-kira tokohnya pak? 

Banyak sih cuman saya tidak bisa 

menyebutkan 

Tapi yang memang sukses dalam 

kepemimpinan pak? 

Iyaa.. contohnya pengusaha.. ya 

banyaklah. 

Itu dengan gaya kepemimpinan yang seperti 

apa? 

Ya kan kita membaca geografinya, 

membaca sejarah kesuksesannya.. ya saya 

melawan ya.. harus 

mengajarkan seperti 

itu.. jadi kita harus 

mengerti arah 

karyawan seperti 

itu..” (W3/S1/429-

433) 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Nek saya 

menerapkan 

tergantung situasi 

dan kondisi..” 

(W3/S1/437-438) 

“..gaya 

kepemimpinan 

yang win win 

solution. Memang 

ada atasan yang 

selalu benar, tetapi 

itu juga tida benar 

juga, kita harus 

tetap diskusi, 

kemauannnya, trus 

kita ajak ngomong, 

sehingga dia akan 

memberikan ide-ide 

untuk 

pembangunan..” 

(W3/S1/441-446) 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Ya namanya 

orang kan diajak 

ngobrol, diajak 

makan bareng, terus 

datang ke 

rumahnya jika 

terjadi hajatan, ada 

kesusahan, ada 
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sendiri bisa mengambil hikmah 

kesuksesannya, mimpin orang itu tidak 

bisa seperti memimpin orang, harus di 

orangkan dan dijadikan aset. Ya 

namanya aset itu harus dipelihara. 

Kemudian.. oo iya.. kalau kita cuman 

duduk di meja itu kan tidak dapat omset, 

tidak dapat itu.. perusahaan saya kan 

distribusi harus banyak ketemu orang. 

Kalau banyak ketemu orang maka 

banyak berpikir..filsafah jawa kan seperti 

itu. Kemudian oia yang perlu dihindari 

ini itu.. jadi saya membaca seperti itu. 

Kalau untuk orang-orang sebelum bapak tadi 

itu kira-kira gaya kepemimpinan seperti apa 

ya pak? 

Macam-macam, namanya orang kan ada 

yang otoriter. Didalam kepemimpinan 

kan ada 1 titik 9 atau 9 titik 1..titik o itu 

dalam ekonomi ya. Tidak otoriter.. mau 

kemana itu ada sih. Dasar teorinya 

seperti itu, tinggal kita yang menerapkan. 

Karyawan itu punya juga bermacam-

macam latar belakang, orang ini tu 

seperti apa.. oo saya harus melawannya 

seperti ini.. eemm bukan melawan ya.. 

harus mengajarkan seperti itu.. jadi kita 

harus mengerti arah karyawan seperti 

itu. 

Kemudian bagaimana dengan bapak, gaya 

kepemimpian apa yang bapak terapkan di 

perusahaan ini? 

Nek saya menerapkan tergantung situasi 

dan kondisi. Kalau engga perlu otoriter 

ngapain otoriter, kalau perusahaan sudah 

jalan dengan roda kepemimpinan saya 

manut dan sebagainya ya kita 

menggunakan gaya kepemimpinan yang 

win win solution. Memang ada atasan 

yang selalu benar, tetapi itu juga tida 

benar juga, kita harus tetap diskusi, 

kemauannnya, trus kita ajak ngomong, 

kelahiran.. ya kita 

datang. Terus ada 

program wisata 

keluarga.. ya 

istilahnya di 

uwongkan lah..” 

(W3/S1/453-457) 

 

“..saya gunakan 

sesuai adat 

istiadat..” 

(W3/S1/463-464) 

 

Proses ilahiyah : 

“..namanya 

pekerjaan semua 

kalau di nikmiati, di 

niati ibadah ya enak 

sekali..nyatanya 

sampai 22 tahun 

saya..” 

(W3/S1/480-482) 

 “..semua itu kan 

kita dasari dengan 

niat, doa, trus 

percaya sama Allah 

bahwa rezeki sudah 

ada yang ngatur..” 

(W3/S1/484-487) 

 

 

 

 

Sejarah 

perusahaan : 

“..Dari usia kerja 

banyak yang 

lama..” 

(W3/S1/502) 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 
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sehingga dia akan memberikan ide-ide 

untuk pembangunan tapi nek kita pakai 

otoriter trus ada kendala di lapangan 

nanti engga berani ngomong.. kalau 

engga berani ngomong dan tersumbat 

informasi terus nanti saya harus seperti 

apa. Kan gitu.. seolah-olah sudah benar 

namanya pimpinan asal senang. 

Cara-cara seperti apa ya pak win win 

solution tadi? 

Ya namanya orang kan diajak ngobrol, 

diajak makan bareng, terus datang ke 

rumahnya jika terjadi hajatan, ada 

kesusahan, ada kelahiran.. ya kita datang. 

Terus ada program wisata keluarga.. ya 

istilahnya di uwongkan lah.. di kasih itu.. 

tapi dengan batas-batas tertentu. 

Menurut bapak apa yang bapak lakukan 

tersebut berdampak baik tidak pak bagi 

perusahaan? 

Ya alhamdulillah selama ini omset naik, 

minim komplain.. semangat kerja juga 

termotivasi.. seperti itu. Saya pindah-

pindah saya gunakan sesuai adat istiadat. 

Tapi ya namanya sistem ya satu. 

Berarti bapak menyesuaikan adat istiadat 

sesuai daerah ya pak? 

Yang di ajak kerja ini kan orang, orang 

dengan adat dan budaya masing-masing. 

Budaya saya.. budaya orang utara saya 

paksakan dengan budaya orang selatan 

kan engga bisa, bisa ya tapi butuh proses 

waktu.. iya kalau diterima tapi kalau 

engga di terima kan gagal. Ya kita tetap 

mengikuti itu cuman tetap di dalam 

koridor-koridor sispro tadi. 

Seperti apa sih bapak memandang pekerjaan 

bapak? 

Pekerjaan.. namanya pekerjaan semua 

kalau di nikmiati, di niati ibadah ya enak 

sekali..nyatanya sampai 22 tahun saya. 

Kalau pekerjaannya berat saya sudah 

“..kalau kita 

meeting itu kan ada 

yang tanya, dengan 

pertanyaan-

pertanyaan itu kan 

salah satunya 

bentuk kritikan..” 

(W3/S1/506-508) 

“..Ya selama itu 

membangun kita 

terima, tapi nek 

personal ya saya 

kira engga lah..” 

(W3/S1/510-511) 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..pujian ya untuk 

semua.. kalau dia 

muji saya berarti 

dia memuji diri 

sendiri.. kan saya 

engga bisa bekerja 

sendiri..” 

(W3/S1520-523) 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..yang hebat itu 

kan bukan saya tapi 

yang 

mendistribusikan 

sampai ke 

pelanggan dan 

ujung tombaknya 

kan anda. Saya kan 

hanya memanage..” 
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mundur dari kemaren-kemaren, semua 

itu kan kita dasari dengan niat, doa, trus 

percaya sama Allah bahwa rezeki sudah 

ada yang ngatur..terus lain-lain sudah 

ada yang ngatur. Memang rezeki saya di 

sosro ya mungkin seperti itu. 

Tadi kan kata bapak menikmati ya pak, kira-

kira dengan apa yang bapak nikmati, 

bawahan bapak juga menikmati bekerja 

disini pak? 

Kan namanya orang banyak ya, saya 

tidak bisa mengukur satu-persatu. Tetapi 

saya nek sebagai nahkoda atau sopir atau 

pimpinan dia juga menikmati.. andaikan 

dia tidak menikmati mungkin satu atau 

dua tapi dia belum satu persepsi dengan 

perusahaan ini, mungkin dia orang baru 

tapi nek orang lama-lama saya kira dia 

menikmati.. ada yang sudah 20 tahun, 15 

tahun..itu, walaupun ada yang baru 

setahun. 

Dari usia kerja banyak yang lama atau yang 

baru? 

Dari usia kerja banyak yang lama. Kalau 

yang baru kan regenerasi, ada yang 

mutasi. 

Bapak pernah tidak ya pak menerima kritik 

dari bawahan? 

Ya kalau kita meeting itu kan ada yang 

tanya, dengan pertanyaan-pertanyaan itu 

kan salah satunya bentuk kritikan.. iya 

begitu 

Bapak menanggapi hal tersebut seperti apa 

ya pak? 

Ya selama itu membangun kita terima, 

tapi nek personal ya saya kira engga lah.. 

karena dia sendiri berpendidikan jadinya 

engga mungkin personal, karena personal 

ini suka dan tidak, nek engga suka kan 

dia bisa mundur sendiri..nek dia masih 

bergabung berarti kan dia bertahan. 

Selain kritikan, apa pujian sering diterima 

(W3/S1/527-530) 

 

Persaudaraan : 

“..Karena kita kan 

kerjasama tim, 

bukan superman, 

tapi super tim.. 

bekerja sama, 

teamwork.Karena 

saya juga tidak 

ingin mencari nama 

mengorbankan 

tim..” (W3/S1/533-

536) 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Ya yang 

menyenangkan itu 

kita sama-sama 

mencapai target, 

punya intensif, bisa 

bareng-bareng.. 

bareng-bareng  

menjalankan 

aktifitas dengan 

enjoy tanpa 

tekanan..” 

(W3/S1/546-549) 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Makanya yang 

engga performan 

kita..istilahnya 

diisolasi, 

dievaluasi, ditanya, 

disuruh persentasi, 

dibantu sehingga 

bisa menyemangati 
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juga pak? 

Ya nek saya bukan sombong, tapi nek 

pujian ya sering lah.. tapi hal itu bukan 

untuk membuat saya harus bangga dan 

sebagainya. Pujian itu kan kamu yang 

kerja bukan saya.. pujian ya untuk 

semua.. kalau dia muji saya berarti dia 

memuji diri sendiri.. kan saya engga bisa 

bekerja sendiri. 

Jadi biasanya kalau ada pujian itu bapak 

kembalikan ke masing-masing bawahan 

bapak? 

Ya.. andaikan hebat tepuk tangan 

mencapai target, yang hebat itu kan 

bukan saya tapi yang mendistribusikan 

sampai ke pelanggan dan ujung 

tombaknya kan anda. Saya kan hanya 

memanage.. mengarahkan. Kalau 

memimpin anda sudah menjadi tersebut. 

Kenapa ko bapak melakukan hal tersebut? 

Karena kita kan kerjasama tim, bukan 

superman, tapi super tim.. bekerja sama, 

teamwork.Karena saya juga tidak ingin 

mencari nama mengorbankan tim..kan 

gitu. Atasan kan sudah tau sendiri kalau 

saya bekerja 60 orang, engga mungkin 

saya bekerja sendiri, engga mungkin saya 

menanggung sendiri. Masing-masing 

punya job nya sendiri-sendiri. Sudah bisa 

dilihat dari personalia bahwa jogja itu 

organisasi minim, jadi yang hebat itu 

bukan saya tapi tim. 

Kemudian selama bekerja hal 

menyenangkan dan tidak menyenangkan apa 

yang bapak temui berasma anggota 

perusahaan? 

Ya yang menyenangkan itu kita sama-

sama mencapai target, punya intensif, 

bisa bareng-bareng.. bareng-bareng  

menjalankan aktifitas dengan enjoy tanpa 

tekanan, terus bisa dapat gajian dapat 

THR, dapat intensif.. itu kan senang. 

teman-teman..” 

(W3/S1/557-560) 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..kita evaluasi, kita 

suruh persentasi 

dan kita bantu. 

Kalau tidak bisa ya 

terpaksa kita bisa 

diturunkan jabatan 

atau disuruh 

mundur..” 

(W3/S1/565-567) 

 

Mensejahterakan 

: 

“..Kalau 

berprestasikan kita 

kasih 

reward..seperti foto 

didepan tadi kan 

berupa 

penghargaan itu..” 

(W3/S1/575-576) 

“..yang ke-2 dikasih 

hadiah..” 

(W3/S1/579) 

“..Kemudian ya 

dipromosikan..” 

(W3/S1/582) 

 

 

Persaudaraan : 

“..Ya itu tadi 

supaya tidak ada 

dendam dengan 

karyawan dan tetap 

harmonis, karena 

yang menentukan 

kan bukan saya 

tetapi dia sendiri..” 
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Yang engga senang manakala... ya jarang 

sih.. ya yang engga sesuai kalau engga 

mencapai target, ada orang yang 

melanggar tidak sesuai komitmen.. 

performan, ya itu kan tidak senang. 

Oo itu dampaknya bagi seluruh perusahaan 

ya pak? 

Ya nek.. engga performan terus dibiarin 

ya semua keikut toh. Makanya yang 

engga performan kita..istilahnya diisolasi, 

dievaluasi, ditanya, disuruh persentasi, 

dibantu sehingga bisa menyemangati 

teman-teman.  

Bapak selaku pemimpin kalau ada kejadian 

seperti itu apa yang bapak lakukan? 

Kejadian apa? 

Target tidak tercapai dan semacamnya 

Ya itu tadi..kita evaluasi, kita suruh 

persentasi dan kita bantu. Kalau tidak 

bisa ya terpaksa kita bisa diturunkan 

jabatan atau disuruh mundur. Kita kan 

perusahaan swasta, bukan seperti BUMN 

atau pegawai negeri. Kita kan harus bisa 

mandiri. Dapat gaji dari mana kalau kita 

tidak bisa menghasilkan. 

Cara apa yang bapak lakukan untuk 

kemudian menghadapi karyawan yang 

berprestasi dan tidak berprestasi? 

Kalau berprestasikan kita kasih 

reward..seperti foto didepan tadi kan 

berupa penghargaan itu. 1 di kasih 

mungkin x-banner trus dipampang 

didepan bahwa the best dan orang akan 

melihat.. yang ke-2 dikasih hadiah.. ya 

hadiah yang sifatnya yang diperlukan 

misal jam tangan, sepatu ya atau yang 

diperlukan dia itu kan dikasih hadiah. 

Kemudian ya dipromosikan.. kalau yang 

tidak mencapai kita kasih punishmant.. 

kalau dikasih punishmant dan masih 

begitu ya bisa diturunkan jabatan atau 

pindah mutasi atau disuruh mundur.. 

(W3/S1/610-612) 

 

Tanggung jawab : 

“..Manager dan 

pemimpin kan 

beda, pemimpin 

belum tentu 

manager, tetapi 

manager sudah 

pasti pemimpin. 

Dikasih amanah 

manager yang 

menyandang 

manager dan 

pemimpin itu kan 

harus minimal 

sudah dites dan 

diuji di perusahaan 

apalagi perusahaan 

sosro..” 

(W3/S1/622-627) 

Mengembangkan : 

“..pendekatan-

pendektan atau 

gaya-gaya yang 

sudah diterima. Jadi 

macam-macam 

supaya bisa 

mempengaruhi dia. 

Selian diajak 

ngomong, dia 

punya potensi..ya 

diarahkan sesuai 

potensi. Kemudian 

dia punya misanya 

kelemahan.. 

kelemahan itukan 

dibikin kekuatan 

dia..” (W3/S1/630-

636) 

 

Komunikasi dan 



166 
 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

729 

730 

731 

732 

733 

734 

735 

736 

737 

738 

739 

740 

741 

742 

743 

744 

745 

746 

747 

748 

orang dia engga berkontribusi. 

Itu apa tidak takut merusak hubungan antar 

karyawan pak? 

Ya itu kan sudah diatur dalam undang-

undang dan kita tinggal menjalankan. 

Berarti tidak merusak atau menggangu 

jalannya perusahaan ya pak? 

Ya kan sudah komitmen, sebelum masuk 

sudah ada MoU, dari awal sudah jelas 

disitu.. jadi ya kita tinggal menjalankan. 

Oo sesuai komitme, oo orang ini di pasal 

di undang-undang nya, di Mou ini ya kita 

kembalikan. Ternyata tidak sesuai 

dengan MoU ini atau karyawan 

melanggar peraturan perusahaan.. ya di 

suruh baca aj. Bukan kita yang mengadili 

tetapi dai yang mengadili diri mereka 

sendiri.. kan gitu. Sehingga tidak terjadi 

konflik atau balau dendam. Ya saya 

kalau seperti itu malah saya carikan 

pekerjaan. Ya diberhentikan dari sini.. ya 

mungkin karena tidak cocok disini dan 

cocoknya di sana. Kalau engga mau ya 

tidak apa-apa? 

Tujuan begitu untuk apa ya pak? 

Ya itu tadi supaya tidak ada dendam 

dengan karyawan dan tetap harmonis, 

karena yang menentukan kan bukan saya 

tetapi dia sendiri.. orang dia engga 

perform, kecuali dia perform tidak bagus 

dan saya tidak suka terus saya pecat.. ya 

itu mungkin. Tetapi kan ini yang terkait 

dengan performa dia sendiri. Saya sudah 

bantu..dikasih waktu semisal tetapi dia 

tidak berubah.. ya sudah. 

Bapak selaku pemimpin dalam perusahaan 

ini bagaimana cara bapak mempengaruhi 

anggota perusahaan bapak? 

Ya jelas ya. Manager dan pemimpin kan 

beda, pemimpin belum tentu manager, 

tetapi manager sudah pasti pemimpin. 

Dikasih amanah manager yang 

inovasi : 

“..Selain finansial 

dan juga hubungan 

baik dengan 

karyawan, terus ya 

memberi mana 

yang benar atau 

yang mana yang 

salah atau 

panutan..” 

(W3/S1/641-643) 

akhlaqul karimah 

: 

“..Panutan kan 

macam-macam. Ya 

secara sosial baik, 

kejujuran, secara 

berbicara terus 

menggunakan 

kemampuan untuk 

bisa dipercaya atau 

salah satunya 

nambah ilmu..” 

(W3/S1/646-649) 

 

Tanggung jawab : 

“..saya memberikan 

itu semaksimal 

mungkin selama 

saya masih 

didukung oleh 

perusahaan 

tersebut, selama 

finansial dan alat-

alat pendukungnya. 

Ya namannya 

karyawan tidak 

boleh setengah-

setengah.. 

semaksimal 

mungkin.. “ 

(W3/S1/658-663) 
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menyandang manager dan pemimpin itu 

kan harus minimal sudah dites dan diuji 

di perusahaan apalagi perusahaan sosro.. 

nah atas hal tersebut itukan pasti punya 

kemampuan, kemampuan itu kan 

diterapkan ke masing-masing, dengan 

pendekatan-pendektan atau gaya-gaya 

yang sudah diterima. Jadi macam-macam 

supaya bisa mempengaruhi dia. Selian 

diajak ngomong, dia punya potensi..ya 

diarahkan sesuai potensi. Kemudian dia 

punya misanya kelemahan.. kelemahan 

itukan dibikin kekuatan dia. Selian itu 

secara finansial ya kita ada motivasi. Ya 

kalau mencapai target mendapat intensif 

di kasih tambahan. Kerja tu gawe apa 

to..uang to. Kalau uangnya dirasa cukup 

atau lebih kan, dia minimal terpengaruh 

atau senang. Selain finansial dan juga 

hubungan baik dengan karyawan, terus 

ya memberi mana yang benar atau yang 

mana yang salah atau panutan. Disitu 

toh. 

Panutan seperti apa yang bapak contoh kan? 

Panutan kan macam-macam. Ya secara 

sosial baik, kejujuran, secara berbicara 

terus menggunakan kemampuan untuk 

bisa dipercaya atau salah satunya 

nambah ilmu. Itu kan juga.. seperti itu. 

Seberapa bapak memahami pekerjaan dan 

anggota perusahaan anda? 

Ya sejauh mungkin, orang saya masih 

dipercaya. 

Sejauh mungkin itu kira-kira seperti apa ya? 

Ya 20 tahunan itu a sampai z itu sudah 

hafal. Saya ingn mencapai omset segini ya 

sudah tau. Tinggal tim nya bisa engga 

mencapai. Peluru atau modalnya ada 

engga, gitu.. sehingga saya memberikan 

itu semaksimal mungkin selama saya 

masih didukung oleh perusahaan 

tersebut, selama finansial dan alat-alat 

 

 

Membangun 

budaya kualitas : 

“..aktiftas sebelum 

bekerja ya sebagai 

seorang muslim kan 

kita berdoa, niat, 

kan gitu.. brefing..” 

(W3/S1/682-684) 

 

Niat suci : 

“..Sebelum menjadi 

pemimpin saya kan 

harus bekerja 

semaksimal 

mungkin..” 

(W3/S1/686-687) 

 

Membangun 

budaya kualitas : 

“..Kalau anggota 

perusahaan tetap 

kita tekankan. 

Namanya berdoa 

itu kan meminta 

sama Allah yang 

memberi rezeki, 

memberi selamat, 

memberi 

kesuksesan ya 

semua. Kami tekan 

setiap meeting itu 

jangan lupa berdoa, 

karena berdoa 

untuk keselamatan 

diri sendiri, 

perusahaan dan 

orang lain..” 

(W3/S1/693-699) 

 

Mensejahterakan 
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pendukungnya. Ya namannya karyawan 

tidak boleh setengah-setengah.. 

semaksimal mungkin. 

Kalau ada hal yang tidak diingin, bapak 

selalu pimpinan apa yang bapak rasakan dan 

bapak lakukan? 

Ya jelas.. ya kasarannya itu marah, tetapi 

kan saya memimpin ini tidak hanya 

sebulan dan 2 bulan. Bertahun-tahun.. oo 

engga mencapai, lihat perorangan.. 

setelah dibedah perorangan bener.. oo 

lihat kondisi cuaca atau lapangan, bener.. 

oo ada kompetitor, bener.. kompetitornya 

mungkin agresif sehingga menarik 

mengambil pelanggan. Semua bener terus 

human errornya.. ya itu aj yang dicari. 

Ngapain survei nyatanya human 

errornya. Kan gitu. 

Melihat kasus perkasus atau kondisionalnya. 

Kemudian langkah apa yang bapak lakukan 

sebelum bekerja atau pemimpin bapak? 

Ya sebelumnya kan kita melamar sudah 

diterima di perusahaan. Terus aktiftas 

sebelum bekerja ya sebagai seorang 

muslim kan kita berdoa, niat, kan gitu.. 

brefing.. kan gitu.  

Itu saat menjadi pemimpin ya pak? 

Iya. Sebelum menjadi pemimpin saya kan 

harus bekerja semaksimal mungkin. 

Kalau sudah maksimal job saya kan 

engga ada pemimpin yang engga melirik 

saya. Mesti pemimpin-pemimpin 

berikutnya. 

Terkait berdoa dan segala macamnya itu 

bapak terapkan juga tidak di perusahaan ini 

pak? 

Ya tetap ya. Kalau anggota perusahaan 

tetap kita tekankan. Namanya berdoa itu 

kan meminta sama Allah yang memberi 

rezeki, memberi selamat, memberi 

kesuksesan ya semua. Kami tekan setiap 

meeting itu jangan lupa berdoa, karena 

: 

“..orang yang sudah 

mencapai target 

dihargai, diberi 

motivasi. Yang 

belum mencapai 

target.. ditraining, 

di bantu, 

dimotivasi..” 

(W3/S1/707-709) 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Nah kita kan 

punya tim 

supervisor, 

supervisor punya 

tim.. misalnya 

supervisor A tidak 

mencapai target, 

kita ajukan revisi.. 

oo benar tidak 

selama ini 

bekerjanya dia, 

jangan-jangan 

salah.. kita iikuti, 

kita evalusi. Kita 

memberikan solusi. 

Kita memberikan 

solusi tetapi kita 

tidak terjun ke 

lepangan kan engga 

tahu..” 

(W3/S1/719-725) 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Namanya 

komunikasi antara 

komunikan.. yang 
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berdoa untuk keselamatan diri sendiri, 

perusahaan dan orang lain. 

Pada saat menemukan permasalahan apa 

cara yang bapak lakukan dan mungkin bisa 

ceritakan secara detail langkah-langkah yang 

bapak lakukan untuk menangani 

permasalahan tersebut? 

Namanya kegagalan kan tidak semua, 

pasti ada yang sukses. Misalnya saya 

punya tim 17 salesmen, tidak mungkin ke 

17 salesmen tidak mencapai target. Nah 

dipilah-pilah..orang yang sudah mencapai 

target dihargai, diberi motivasi. Yang 

belum mencapai target.. ditraining, di 

bantu, dimotivasi.. kan gitu.. nek 

semuanya tak terapkan, mana ini yang 

tidak mencapai target.. kan kita pilah-

pilah. Oo orang ini kurang sentuhan, 

kurang motivasi dan sebagai-sebagainya.. 

kita bantu, kita training. Kalau engga 

bisa dibina kan dibinasakan.. kan begitu 

bahasa kasarnya.  

Contoh training biasanya seperti apa yang 

bapak lakukan selama ini? 

Nah kita kan punya tim supervisor, 

supervisor punya tim.. misalnya 

supervisor A tidak mencapai target, kita 

ajukan revisi.. oo benar tidak selama ini 

bekerjanya dia, jangan-jangan salah.. kita 

iikuti, kita evalusi. Kita memberikan 

solusi. Kita memberikan solusi tetapi kita 

tidak terjun ke lepangan kan engga tau. 

Teori itu namanya. Seperti anda kuliah 

kan teori, praktiknya kan nanti. Jadi 

teori boleh diterapkan tetapi 

pelaksanaan, hasil. Banyak orang yang 

menggunakan teori tetapi lapangannya 

tidak sesuai dengan teori. 

Tadi bapak menyebutkan komunikasi 

dengan antar supervisor, pola seperti apa 

yang bapak terapkan dengan bawahan? 

Namanya komunikasi antara 

memberikan 

komunikasi dan 

mendengar itu 1 

sefaham dulu. Yang 

ke-2 karyawan 

disini kan berlatar 

beda-beda, punya 

ilmu beda-beda..” 

(W3/S1/734-737) 

 

“..Misalnya engga 

usah pakai istilah-

istilah lah, yang 

bahasa berbelit-

belit atau bahasa 

inggris.  

Disampaing itu 

berkomunikasi, 

kemudian tidak 

lanjut 

komunikasinya itu 

perlu dimonitor..” 

(W3/S1/741-745) 

 

Sejarah 

perusahaan : 

“..Kalau rata-rata 

sudah lebih 10 

tahun semua..” 

(W3/S1/748) 

 

 

Persaudaraan : 

“..Ya pendekatan-

pendekatan 

kekeluargaan. 

Namanya ya 

sesama karyawan, 

tidak bos dan 

bawahan.. tetapi 

kekeluargaan..” 

(W3/S1/756-758) 
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komunikan.. yang memberikan 

komunikasi dan mendengar itu 1 sefaham 

dulu. Yang ke-2 karyawan disini kan 

berlatar beda-beda, punya ilmu beda-

beda.. saya kan misalnya s2, saya 

terapkan pola s2.. kan dia belum  tentu 

faham. Saya walaupun sudah s2 tetapi 

saya makai bahasa-bahasa yang bisa 

diterima dia. Misalnya engga usah pakai 

istilah-istilah lah, yang bahasa berbelit-

belit atau bahasa inggris.  Disampaing itu 

berkomunikasi, kemudian tidak lanjut 

komunikasinya itu perlu dimonitor. 

Terkait usia kerja disini rata-rata sudah 

berapa tahun semua ya pak? 

Kalau rata-rata sudah lebih 10 tahun 

semua ya. Saya sudah 22, ada yang 10, 

ada yang 15. 

Nah itu kan termasuk pencapaian yang luar 

biasa ya pak, gaya apa sih yang bapak 

gunakan sehingga memiliki anggota 

perusahaan dengan rata-rata kerja diatas 10 

tahun? 

Sebenarnya engga luar biasa ya, tapi 

pada kepepet mungkin karena tidak ada 

kerjaan lain. Ya pendekatan-pendekatan 

kekeluargaan. Namanya ya sesama 

karyawan, tidak bos dan bawahan.. tetapi 

kekeluargaan. 

Sifatnya kekeluargaan berarti harus berjalan 

beriringan ya pak? 

Ya itu tadi. Namanya kekeluargaan, 

makan engga makan harus kumpul. 

Susah senang sama-sama.. sama-sama 

cari duit. Contohnya ada yang dapat 

intensif, ada yang engga dapat intensif ya 

itu kan engga kekeluargaan tetapi biar 

semuanya dapat intensif ya gimana 

caranya kita bantu. Ada juga yang susah 

ya kita datangi, kalau ketemu ya kita 

menyapa, sama.. kita duduk, jalan bareng 

ya kita tetap sama. Jangan karena bos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Namanya 

kekeluargaan, 

makan engga 

makan harus 

kumpul. Susah 

senang sama-sama.. 

sama-sama cari 

duit..” (W3/S1/761-

763) 
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kita makan enak terus anak buahnya 

makan sambel. Seragam tetapi ya tetap 

beda job. Ya istilahnya di orangkan lah. 

Tapi bapak tidak pernah membedakan 

karyawan yang gagal terus kemudian 

disisihkan gitu pak? 

Kalau membedakan sih engga. Tapi 

mengkotak supaya tida terkena virus 

yang sukses sih pernah. Dipisahkan dan 

dibimbing.. kan gitu. nek dibedakan sih 

engga. Nyata tetap dapat gaji, uang 

makan dan hadir.. hak nya, kesehatan 

terpenuhi. 

Kemudian ada tidak pak keluhan-keluhan 

dari anggota perusahaan yang selama ini 

bapak dengar atau secara langsung? 

Kalau secara langsung sih engga ya, 

tetapi kalau dengar dari orang lain ya 

mungkin juga pada engga berani. Tetapi 

ya namanya pimpinan bawah itu ya hal 

yang lumrah, saya sih engga pernah 

denger cuman ya lumrah aja. Selama 6 

tahun saya belum pernah mendengar.  

Kalau kritikan gitu pak? 

Kalau kritikan itu masalah ya bukan 

perform, mungkin produknya entek, 

kendaraanya mungkin bannya gundul.. 

ya macam-macam sih. Tapi yang sifatnya 

itu.. budaya Jogja engga seperti itu, 

mungkin yang pakewuh-pakewuh.. ya 

seperti itu. 

Itu contohnya keluhan-keluhan yang 

sederhana seperti apa ya pak? 

Ya tadi, misalnya keluarnya ban gundul 

tapi engga datang-datang. Pengajuan ini 

tapi engga nyampe-nyampe. Produknya 

ko sering kosong. Ya seperti itu kan biasa. 

Lumrah.. 

Kemudian seperti apa bapak menempatkan 

diri bapak jika ada keluhan-keluhan seperti 

itu? 

Ya kan itu namanya sampai pimpinan ya 

“..kalau ketemu ya 

kita menyapa, 

sama.. kita duduk, 

jalan bareng ya kita 

tetap sama. Jangan 

karena bos kita 

makan enak terus 

anak buahnya 

makan sambel. 

Seragam tetapi ya 

tetap beda job. Ya 

istilahnya di 

orangkan lah..” 

(W3/S1/767-772) 

Mensejahterakan 

: 

“..Tapi mengkotak 

supaya tida terkena 

virus yang sukses 

sih pernah. 

Dipisahkan dan 

dibimbing.. kan 

gitu. nek dibedakan 

sih engga. Nyata 

tetap dapat gaji, 

uang makan dan 

hadir.. hak nya, 

kesehatan 

terpenuhi..” 

(W3/S1/775-780) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan : 
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berarti pimpinan ambil alih. Tapi kalau 

itu sudah diselesaikan dibagian masing-

masing ya sudah. Ngapain hal yang kecil 

yang sekira bisa diselesaikan harus ke 

manager. Manager digaji mahal-mahal 

masa mengurusi hal yang kecil-kecil. 

Kalau misalnya ada karyawan yang tidak 

semangat pernah menemui tidak pak? 

Ya kalau itu kan ada. Cuman kan kita 

panggil ada apa.. mungkin tidak cocok 

pimpinannya, ya terus kita pindah. Kan 

gitu. 

Selama ini apa yang sering ditemui pak? 

Ya mungkin karena gaya kepemimpinan 

orang beda-beda. Ada yang otoriter 

misalnya.. itu kan dia tidak sesuai, ada 

yang otoriter terus dia sesuai juga aj. 

Tapi nek dia tidak sesuai ya kita.. 

tugasnya pimpinan yang paling atas kan 

tugasnya ini..pencaturan. oo ini engga 

cocok oo ini cocok, diputer dimutasi 

supaya tidak jenuh. 

Kemudian apa saja sih yang bapak lakukan 

dalam mengelola anggota perusahaan dan 

aset perusahaan ini pak? 

Yang saya lakukan ya sesuai proedur 

perusahaan. Aset ini kan milik 

perusahaan, ya kita amankan. Jadi 

keluar masuk barang itukan harus ada 

izin. Penggunaan aset juga harus ada izin 

atasan. Kemudian menggunakan aset itu 

layaknya miliknya sendiri. Jaga jangan 

sampai hilang, kalau hilang kan harus 

ganti. 

Kalau terhadap anggota perusahaan bapak 

sendiri pak? 

Anggota perusahaan itu kan orang. Ya 

sama seperti yang saya sampaikan tadi 

kekeluargaan. Kita harus tau 

permasalahannya, kita harus bisa 

memberikan solusi. 

Apa hal yang mendorong bapak menjadi 

“..Ya kan itu 

namanya sampai 

pimpinan ya berarti 

pimpinan ambil 

alih. Tapi kalau itu 

sudah diselesaikan 

dibagian masing-

masing ya sudah. 

Ngapain hal yang 

kecil yang sekira 

bisa diselesaikan 

harus ke manager..” 

(W3/S1/806-810) 

 

Tanggung jawab : 

“..tugasnya 

pimpinan yang 

paling atas kan 

tugasnya 

ini..pencaturan. oo 

ini engga cocok oo 

ini cocok, diputer 

dimutasi supaya 

tidak jenuh..” 

(W3/S1/823-825) 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Anggota 

perusahaan itu kan 

orang. Ya sama 

seperti yang saya 

sampaikan tadi 

kekeluargaan. Kita 

harus tau 

permasalahannya, 

kita harus bisa 

memberikan 

solusi..” 

(W3/S1/838-841) 
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pemimpin dengan gaya yang bapak 

gunakan? 

Saya menggunakan kemampuan sesuai 

ilmu saya. Ilmu yang gimana.. ilmu yang 

bisa dipakai semua orang, yang 

bermanfaat, yang menghasilkan, yang 

berkembang.. kan gitu 

Selain ilmu ada lagi pak? 

Saya kan orangnya keras dan sebagainya. 

Tetapi saya lihat, kalau saya kerasi 

kemudian mental ya mending saya yang 

mengalah, tetapi dia menghasilkan. 

Engga di biarkan seterusnya.. tetapi 

diarahkan dan diingatkan bahwa disini 

ada pemimpin dan kamu harus mengikuti 

aturan. 

Berarti faktornya karena landasan ilmu tadi 

ya pak? 

Yang jelas ilmu itu tadi dan karena 

kepribadian yang dimiliki. Sudah usia 

kan ngapain gitu.. 

Kemudian apa yang menjadi kelebihan dan 

kekurangan bapak selama memimpin, yang 

bapak sadari? 

Nah ya itu.. kalau dalam pertanyaan itu 

bukan 10 atau 100 kali. Namanya menilai 

kelebihan orang itu sulit. Saya sampai 

sekarang masih dipercaya. 

Dipercaya pimpinan apa anggota pak? 

Ya dua-duanya. Kalau engga di percaya 

kan udah..Saya kan di percaya. Akan 

saya amanahkan benar-benar. Saya 

gunakan pengetahuan atau kelayakan. 

Nah kelemahan saya.. kelemahan saya itu 

sebenarnya saya sebenarnya iki orangnya 

keras, tetapi nek orangnya tidak 

mengikuti saya.. saya akan ini.. nek 

secara kepemimpinan ya dia istilah bisa 

dikatakan dendam.. tapi kan saya 

berusaha tidak dendam. Kelemahan-

kelemahan seperti itu yang ada didiri 

saya. Sebenarnya saya keras tapi mau 

Akhlaqul karimah 

: 

“..Saya 

menggunakan 

kemampuan sesuai 

ilmu saya. Ilmu 

yang gimana.. ilmu 

yang bisa dipakai 

semua orang, yang 

bermanfaat, yang 

menghasilkan, yang 

berkembang..” 

(W3/S1/844-847) 

komunikasi dan 

inovasi : 

“..Saya kan 

orangnya keras dan 

sebagainya. Tetapi 

saya lihat, kalau 

saya kerasi 

kemudian mental 

ya mending saya 

yang mengalah, 

tetapi dia 

menghasilkan. 

(W3/S1/849-852) 

 

 

Tanggung jawab : 

“..Saya kan di 

percaya. Akan saya 

amanahkan benar-

benar. Saya 

gunakan 

pengetahuan atau 

kelayakan. Nah 

kelemahan saya.. 

kelemahan saya itu 

sebenarnya saya 

sebenarnya iki 

orangnya keras..” 

(W3/S1/868-872) 
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bikin keras ya lihat kondisi. Bisa keras 

kecuali orangnya memang harus keras, 

orangnya sudah keras ngapain dikerasin. 

Itu berarti menjadi kekurangan ya bagi 

bapak? 

Iya gampang emosi itu menjadi 

kekurangan, cuman ya tetap kontrol 

emosi. 

Bagaimana kemudian bapak memotivasi diri 

bapak dalam proses memimpin? 

Saya harus mengintograsi diri, saya harus 

menambah banyak ilmu, saya harus 

menyatarakan standar sebagai pimpinan 

atau manager dengan cara melanjutkan 

study lagi, s2 itu dan alhamdulillah saya 

sudah lulus dan saya harus terus belajar 

dan membaca lagi. 

Yang gunanya memang untuk 

kepemimpinan ya pak? 

Iya dong.  Ya agar bisa menyusuaikan 

perkembangan. Kan ada pemimpin jadul 

gitu. 

Selama ini gaya kepemimpinan bapak 

berubah-ubah tidak pak? 

Kalau gaya kepemimpinan orang selama 

ini kan ya masih tetap, cuman ya 

implementasi yang diterapkan gaya dulu  

dengan gaya milineal kan beda. Kalau 

anak milineal itu kan kita tau cara 

belajar menghadapi anak-anak milineal. 

Anak milineal diterapkan gaya anak-

anak zaman dulu ya engga akan jadi. Ya 

seperti itu.. makanya selalu mengupdate 

dengan banyak membaca, belajar, 

berinovasi.. seperti itu. 

Itu kan dari diri bapak ya pak, selama ini 

lingkungan yang ada diperusahaan apakah 

sesuai dengan yang bapak harapkan? 

Ya selama ini ya iya. Saya bisa 

mengkondisikan dan memang kondisi 

perusahaan memungkinkan. 

Lingkungan perusahaan yang seperti apa 

 

 

Kekurangan : 

“..Iya gampang 

emosi itu menjadi 

kekurangan, cuman 

ya tetap kontrol 

emosi..” 

(W3/S1/882-883) 

Tanggung jawab : 

“..Saya harus 

mengintograsi diri, 

saya harus 

menambah banyak 

ilmu, saya harus 

menyatarakan 

standar sebagai 

pimpinan atau 

manager dengan 

cara melanjutkan 

study lagi..” 

(W3/S1/886-889) 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..makanya selalu 

mengupdate dengan 

banyak membaca, 

belajar, 

berinovasi..” 

(W3/S1/894-896) 

 

Tanggung jawab : 

“..Saya bisa 

mengkondisikan 

dan memang 

kondisi perusahaan 

memungkinkan..” 
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yang diharapkan pak? 

Lingkungan yang sama-sama mengerti 

dalam satu organisasi.. yang mau bekerja. 

Lingkungan yang mau mencapai 

perkembangan perusahaan. Satu visi misi 

itu. Kalau yang tidak dia akan terisolir 

dan keluar dengan sendirinya.  

Berarti itu  sesuai dengan gaya yang bapak 

terapkan ya pak? 

Percampuran dengan aturan dan gaya 

kepemimpinan. Nek perusahaan kan 

punya aturan-aturan lingkungan. 

Misalnya didalam engga boleh merokok, 

bekerja harus pakai sepatu, seragam. 

Tetapi kan dia anak-anak sekarang engga 

mau pakai kaos kaki dan sepatu ya. 

Tetapi saya harus tegas itu. 

Kira-kira itu mendorong dalam hal 

pekerjaan tidak ya pak? 

Kalau lingkungan ya mendorong ya. 

Orang lama disini itukan karena 

lingkungan juga. Kalau dia tidak nyaman 

dengan lingkungan tersebut kan beda 

Apa sih yang diharapkan bapak dengan 

lingkungan yang seperti itu? 

Ya karyawan harus bisa mentaati.. 

makanya saya bilang perusahaan pasti 

ada aturan lingkungan perusahaan. 

disuruh baca biar dia faham. Kalau dia 

melanggar ya kita tanya sudah baca 

aturan perusahaan tidak. Kalau baca ya 

sudah itu.. 

Hambatan apa yang selama ini bapak temui 

dalam proses memimpin? 

Hambatan itu ya.. setiap manusia pasti 

memiliki hambatan. Ada yang nurut ada 

yang tidak nurut. Ada yang mau 

bekerjasama ada yang tidak. Ada yang 

orangnya ngeyel dan ada yang tidak. Itu 

kan hambatan-hambatan. Hambatan 

tidak mencapai target, hambatan tidak 

displin. Itukan hambatan-hambatan. Itu 

(W3/S1/900-902) 

Faktor eksternal 

pekerjaan : 

“..Lingkungan yang 

sama-sama 

mengerti dalam 

satu organisasi.. 

yang mau bekerja. 

Lingkungan yang 

mau mencapai 

perkembangan 

perusahaan. Satu 

visi misi itu..” 

(W3/S1/905-908) 

 

 

Faktor eksternal 

pekerjaan : 

“..Kalau lingkungan 

ya mendorong ya. 

Orang lama disini 

itukan karena 

lingkungan juga. 

Kalau dia tidak 

nyaman dengan 

lingkungan tersebut 

kan beda..” 

(W3/S1/921-924) 

 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Ya namanya 

orang kan sosial. 

Permasalahan sosial 

itu harus segera 

ditindak kalau tidak 

ya menyumpat dan 

membludak..” 

(W3/S1/943-945) 
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kan yang kita pilah-pilah. 

Berarti lebih ke permasalahan sosial ya pak? 

Ya namanya orang kan sosial. 

Permasalahan sosial itu harus segera 

ditindak kalau tidak ya menyumpat dan 

membludak. Kalau engga diurahkan 

nanti bisa bubar. 

Oia didepan perusahaan kan ada musholla 

ya pak? Dari seluruh anggota perusahaan 

apakah semuanya muslim pak? 

88% itu muslim. 

Lingkungan muslim tersebut apakah tetap 

bapak tekankan untuk selalu beribadah? 

Namanya manusia apalagi anak-anak 

zaman sekarang. Anak-anak sekarang itu 

seusia anak saya.. adek saya. Ya kita 

sudah sediain musholla.. itu kalau 

mewajibkan tidak ya tergantung masing-

masing tetapi kesadaran. Jadi ya tetap 

kita.. namanya sering meeting kita sedikit 

mengarahkan kembali kekeyakinan dan 

keimanan tadi. Selalu berdoa.. sholat kan 

berdoa.. ya itu.. ada yang sadar dan tidak 

sadar kita sudah mengharapkan. Tapi 

kalau mendoktrin kamu harus sholat itu 

kan melanggar haknya dia. Kita hanya 

menyampaikan sebelum berangkat 

jangan lupa berdoa, ibadah, sholat.. 

karena berdoa itu tidak hanya sekali.. 

berkali-kali lebih baik.. minta.. 

Dari bapak sendiri apakah selalu 

mencontohkan itu pak? 

Ya kalau saya sendiri kalau udah 

waktunya sholat ya sholat. Kalau 

mencontohkan itu pamer saya. Saya ya 

hanya melakukan saja.. sholat ya puasa. 

Nek aku mencohtohkan yoo ayo shalat 

bareng kan itu jadi pamer. 

Yang terakhir pak, apa yang bapak dapatkan 

selama bapak bekerja diperusahaan ini pak? 

Nek yang didapatkan ya banyak ya. 

Misalnya finansial alhamdulillah bisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses ilahiyah : 

“..Anak-anak 

sekarang itu seusia 

anak saya.. adek 

saya. Ya kita sudah 

sediain musholla.. 

itu kalau 

mewajibkan tidak 

ya tergantung 

masing-masing 

tetapi kesadaran. 

Jadi ya tetap kita.. 

namanya sering 

meeting kita sedikit 

mengarahkan 

kembali 

kekeyakinan dan 

keimanan tadi. 

Selalu berdoa.. 

sholat kan berdoa.. 

ya itu.. ada yang 

sadar dan tidak 

sadar kita sudah 

mengharapkan..” 

(W3/S1/951-959) 

 

 

Proses ilahiyah : 

“..Ya kalau saya 
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mencukupi anak istri. Dari segi 

kebahagian saya bahagia bersama teman-

teman dengan pekerjaan ini. Dari segi 

sosial pertemanan tambah banyak teman, 

tambah banyak rezeki. Dari segi ilmu 

saya menerapkan ilmu saya sesuai 

dengan bidang saya. Dari segi.. ya kita 

menikmati. 

Kalau proses kepemimpinan ini apakah 

bawaan dari sebelumnya atau dari bapak 

sendiri? 

Setiap orang ya pemimpin, cuman dia 

ada tempat atau tidak untuk dia 

memimpin. Terkait pertanyaan itu, selain 

saya bawaan dari lahir ya kebetulan ada 

tempat untuk memimpin di perusahaan, 

ya berarti perusahaannya juga ikut andil 

menjadikan saya pemimpin. Andaikan 

saya tidak bekerja di perusahaan ini 

mungkin saya engga bisa menjadi 

pemimpin. Saya ego usaha sendiri kan 

engga jadi pemimpin sebanyak ini.. 

mungkin hanya jadi pemimpin kepala 

keluarga.. jadi keinginan dari diri saya 

sebagai pemimpin dan dibantu oleh 

perusahaan. Kan gitu.. 

Bapak menganggap makna kepemimpinan 

itu seperti apa sih pak? 

Namanya pemimpin itu kan amanah yang 

harus dipertanggungjawabkan. Kalau 

engga di dunia ya di akhirat. Kalau di 

dunia mungkin ownernya yang meminta 

pertanggungjawaban. Kalau yang diatas 

ya Tuhan atau Allah yang meminta 

pertanggungjawaban. Nek selama saya 

meminpin itu tidak benar kan ketahuan 

disana. Kalau di dunia tidak ketahuan 

kan disana ketahuan. Ya supaya tidak 

terjadi seperti itu ya menjalankan dengan 

sejujurnya, sebenarnya walaupun 

namanya manusia kan tempatnya salah 

dan banyak godaan.. tetapi kan 

sendiri kalau udah 

waktunya sholat ya 

sholat. Kalau 

mencontohkan itu 

pamer saya. Saya 

ya hanya 

melakukan saja.. 

sholat ya puasa. 

Nek aku 

mencohtohkan yoo 

ayo shalat bareng 

kan itu jadi 

pamer..” 

(W3/S1/967-978) 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..Namanya 

pemimpin itu kan 

amanah yang harus 

dipertanggungjawa

bkan. Kalau engga 

di dunia ya di 

akhirat. Kalau di 

dunia mungkin 

ownernya yang 

meminta 

pertanggungjawaba

n. Kalau yang 

diatas ya Tuhan 

atau Allah yang 

meminta 

pertanggung 

jawaban..” 

(W3/S1/998-1003) 

 

Mengembangkan : 

“..Harapan saya ya 

bisa diikuti, 

memajukan 

perusahaan, 
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1199 

1200 

1201 

1202 

1203 

1204 

1205 

1206 

1207 

1208 

1209 

1210 

1211 

1212 

1213 

1214 

1215 

1216 

1217 

1218 

semaksimal mungkin supaya itu tidak 

terjadi. 

Ini yang terakhir ya pak, apa yang bapak 

harapkan dari kepemimpinan bapak? 

Harapan saya ya bisa diikuti, memajukan 

perusahaan, memajukan diri sendiri, 

memajukan saya bersama tim, kemudian 

tetap eksis bekerja dan perusahaan tetap 

lama, dapat menghasilkan dan berguna 

bagi banyak orang, dan dapat apa ini 

namanya.. untuk keberlangsungan 

perusahaan berupa regenerasi 

berikutnya. Kan seperti harapannya. 

Berarti bapak masih memikirkan regenerasi 

bapak untuk selanjutnya? 

Ya jelas. Perusahaan itu kan 

membutuhkan pekerjaan. Ya nanti 

generasi selanjutnya mau kerja dimana. 

Kalau gitu sementara itu dulu ya pak. 

Iya mas.  

memajukan diri 

sendiri, memajukan 

saya bersama tim, 

kemudian tetap 

eksis bekerja dan 

perusahaan tetap 

lama, dapat 

menghasilkan dan 

berguna bagi 

banyak orang, dan 

dapat apa ini 

namanya.. untuk 

keberlangsungan 

perusahaan berupa 

regenerasi 

berikutnya..” 

(W3/S1/1013-

1019) 
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Significant Orther SY 

Nama : IN 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Sedayu, Wates, Kulonprogo, D.I.Yogyakarta 

Tanggal Wawancara : 02 Juli 2019 

Waktu : 16.30 – 17.00 WIB 

Tujuan Wawancara : Perilaku Kepemimpinan Subjek SY 

Wawancara ke- : Empat 

Subjek  : satu 

Kode : W4 

No Transkip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Sebelumnya perkenalkan nama saya aan 

dari mahasiswa Uin Sunan kalijaga 

Yogyakarta, kebetulan saya sedang skripsi 

dan mengambil data di perusahaan ini. 

Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu 

mas namanya siapa, tinggalnya dimana 

dan usianya berapa mas? 

Saya tinggal di wates, sedayu.. umur 

37. Terus lama bekerja disini sekitar 7-

8 tahun. 

Dari awal memang suda disini mas? 

Iya. 

Kalau boleh tau agamanya apa ya mas? 

Katolik 

Boleh diceritakan mas proses kemudian 

masuk ke perusahaan ini? 

Dulu saya awalnya melamar terus ke 

terima. Dulu saya sebelumnya bukan di 

administrasi tapi di UMR. UMR itu 

unit managemen renresentatif.  

Itu tugasnya apa saja ya mas? 

Supporting salesmen. Jadi saya dulu ad 

3 outlet. perSDM di beri 100 outlet. 

Saya dulu di foodcourt UMY. Itukan 

disana langganan sosro juga terus 

caranya bagaimana biar minuman 

yang masuk dipelanggan itu keluarnya 

cepat. Baik dari kantor sini ke 

pelanggan sana saling up. Jadi keluar 

minumnya sosro itu kan selalu cepat. 

Jadi gimana caranya agar cepat keluar 

 

 

 

 

 

 

Riwayat pekerjaan : 

“..lama bekerja disini 

sekitar 7-8 tahun..” 

(W4/S1/7-8) 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

masuknya. Itu waktu itu dibuatkan 

kupon gitu mas. Nanti dia beli terus 

dapat kupon gitu mas, setelah itu 

diundi.  

Oo itu tugasnya mas? 

Iya. Intinya biar cepat 

Itu berapa lama kerjanya mas? 

Itu 2 tahun. Setelah itu saya masuk 

administrasi, bagian kasir. Sekitar 2 

tahun juga pindah ke administrasi 

promosi.  

Itu tugasnya keluar juga mas? 

Engga sih, cuman kalau pelanggan 

pindah alat atau kulkas itu kan 

dibuatkan surat pernyataan. Itukan 

banyak sekali dan nanti dibuatkan. 

Setelah itu saya kembali ke posisi kasir 

lagi 

Boleh dicaritakan tidak mas pengalaman 

baiknya dan buruknya selama proses 

bekerja disini? 

Pengalaman pekerjaan 

Dari mas awal disini sampai sekarang 

mas? 

Kalau baiknya sih dapat pengalaman 

kerja sih. Pasti itu. Kalau engga nya, 

kalau saya pribadi itu pulangnya agak 

malam. Dari masuknya jam 8 pagi 

terus pulangnya malam.Belum juga 

nanti pas akhir bulan gitu. kalau 

administrasi pasti kan.. ya itu engga 

enaknya pulangnya rada larut. 

Terkait hal baiknya tadi kan pengalaman 

mas, mungkin bisa di share mas 

pengalaman baik apa saja yang didapat 

selama bekerja di perusahaan ini antar 

sesama anggota perusahaan maupun antar 

pelanggan? 

 Pengalaman antar anggota 

perusahaan ya tambah teman. 

Berarti sudah ada ikatan emosionalnya 

mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..Kalau baiknya sih 

dapat pengalaman 

kerja..” (W4/S1/45) 
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74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

Ya ada. Dulu ada futsalan bareng. 

Sekarang ada mas? 

Dulu sempat hidup terus mati lagi, 

karena setiap tahun target penjualan 

itu selalu meningkat.  

Nah terkait tambah teman dari seperti apa 

sih mas menganggap anggota perusahaan 

ini? 

Sama sebenarnya. Kita sama-sama, 

baik di administrasi. 

Jadi seperti keluarga ya mas? 

Iya 

Terkait pola komunikasi mas dengan 

pimpinan perusahaan apakah tetap sama 

mas? 

Kalau struktur organisasi kita tetap 

menghormati pimpinan. Pas diluar itu 

ya biasa aj. Tapi pas posisi pekerjaan 

ya kita tetap menghormati. 

Kalau terkait komunikasi yang dibangun 

oleh pimpinan perusahaan selama ini kira-

kira seperti apa mas? 

Ya baik sih mas. Selama ini baik. 

Boleh di gambarkan runtutan atau 

prosesnya seperti apa mas? 

Kalau dari pak SY itu biasanya ke bu 

Ruri dulu. Nanti ada perkembangan 

apa biasanya dikomunikasikan ke 

staff-staffnya. Biasanya pak SY 

meeting hari ini terus besok pulang, 

hari ini sudah meeting dan 

dikomunikasikan lagi semuanya.  

Jadi memang tidak ada komunikasi yang 

tertutup ya mas? 

Iya mas 

Terus terkait teamwork, teamwork yang 

dibangun di perusahaan ini seperti apa 

mas? Kerjasamanya? 

Kalau teamworknya bagus, dari 

administrasi bagus, dari 

operasionalnya juga bagus. 

Itu memang sistem yang dibangun pak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhlaqul karimah : 

“..Kalau struktur 

organisasi kita tetap 

menghormati 

pimpinan..” (W4/S1/71-

72) 

 

 

 

 

Akhlaqul karimah : 

“..baik sih mas. Selama 

ini baik..” (W4/S1/78) 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Biasanya pak SY 

meeting hari ini terus 

besok pulang, hari ini 

sudah meeting dan 

dikomunikasikan lagi 

semuanya..” (W4/S1/83-

86) 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..Kalau teamworknya 

bagus..” (W4/S1/92) 
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116 

117 
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128 
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130 
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132 
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134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

SY atau memang sudah ad di perusahaan 

ini mas? 

Saya rasa memang sudah ada 

ditambah campur tangan oleh pak Sy 

sendiri. 

Kalau model-model pendekatan yang 

dibangun pak SY sendiri seperti apa ya 

mas? 

Ya kalau kaya keluarga dan teman sih 

ya biasa.  

Pendekatan kemanusiaan berarti ya mas? 

Iya 

Pernah dimarahin ya mas? 

Kalau dimarahin sih ya pernah. Ya 

pasti ada mas, engga mungkin engga 

ada. 

Terus mas menganggap perintah-perintah 

itu sebagai tekanan? 

Ya pasti untuk jadi lebih baik dan jadi 

lebih termotivasi mas. 

Berarti mas menganggap itu bukan 

tekanan ya mas? 

Ya terus terang sih mas saya 

menganggapnya sebagai motvasi. 

Waktu itu menganggap seperti itu kenapa 

mas? 

Ya banyak mas. Awal bulan 1, 2 dan 3 

ini kan administrasi lagi banyak 

kerjaan laporan, itu nanti belum lagi 

ditambahin lagi. 

Itu akhirnya biasa saja ya mas? 

Iya 

Nah kemudian disisi lain pemimpin kan 

memberikan motivasi ya mas, kalau boleh 

tau motivasi yang diberikan pemimpin 

terhadap mas seperti apa ya mas? 

Motivasi.. dari pemimpin ya biasanya 

kalau kita kinerjanya bagus ya 

pastinya mendapat reward dan jenjang 

karir. 

Berarti mas pernah merasakan jenjang 

karir itu ya mas? 

 

 

Mengembangkan : 

“..ada ditambah campur 

tangan oleh pak Sy 

sendiri..” (W4/S1/96-97) 

 

 

Persaudaraan : 

“..kaya keluarga dan 

teman sih..” 

(W4/S1/100) 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..jadi lebih baik dan 

jadi lebih termotivasi 

mas..” (W4/S1/108-109) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..dari pemimpin ya 

biasanya kalau kita 

kinerjanya bagus ya 

pastinya mendapat 

reward dan jenjang 

karir..” (W4/S1/123-
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158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 
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173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 
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184 

185 

186 

187 

188 

189 
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191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

Ya pasti ada lah. Dulu itu dikasih 

kontrak sih mas terus masuk 

administrasi kan tetap, tidak ada 

jenjangnya. 

Terus rasa nyaman dan aman itu mas 

rasakan tidak sih mas? 

Ya kalau rasa nyaman itu sih engga 

mas karena masih ada posisi-posisi 

yang nyaman lah kalau disini. 

Terus pak SY membedakan tidak sih mas 

antara karyawan satu dengan karyawan 

lain? 

Tidak mas. Semuanya sama. 

Nah menurut mas, selama mas bekerja 

disini siapa orang yang menjadi role 

model mas bekerja selama disini? Atau 

apa saja sih hal yang bisa mas ambil dari 

karakter pak SY? 

Kalau pak SY pertama tegas, terus 

teliti dan fair.  

Kemudian sistem yang diterapkan di 

perusahaan ini seperti apa ya mas? 

Sistem kekeluargaaan 

Contoh-contohnya mas? 

Ramah sih mas.  

Kemudian komunikasi yang dibangun 

antara pimpinan langsung dengan mas 

seperti apa ya mas? 

Ya saya sih engga masalah mas. 

Kadang lewat bu Ruri dan kadang 

langsung juga mas. 

Terkait proses ilahiyah nya seperti ibadah 

dan berdoa sebelum bekerja itu 

diwajibkan tidak ya mas di perusahaan 

ini? 

Iya. Biasanya doa sebelum meeting itu 

wajib, itu yang mimpin pimpinan 

perusahaan. Itu selalu setiap hari. 

Kadang pak sus minta gantian maju 

buat mimpin doa.  

Kalau terkait ibadah seperti sholat atau 

ibadah  itu saling mengingatkan tidak ya 

125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..pak SY pertama tegas, 

terus teliti dan fair..” 

(W4/S1/143) 

Persaudaraan : 

“..Sistem 

kekeluargaaan..” 

(W4/S1/146) 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Kadang lewat bu Ruri 

dan kadang langsung 

juga mas..” (W4/S1/151-

152) 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..Biasanya doa sebelum 

meeting itu wajib, itu 

yang mimpin pimpinan 

perusahaan..” 

(W4/S1/156-157) 
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219 
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234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

mas? 

Biasanya kalau sholat iya, tapi saya 

kan nasrani kalau hari-hari besar 

begitu selalu mengingatkan. 

Terus kalau teman-teman yang lain untuk 

beribadah biasnaya mas mengingatkan 

tidak ya mas? 

Kalau terkait ibadah itu kan biasaya 

urusan pribadi ya mas, tapi kalau 

terkait berdoa itu biasanya saling 

mengingatkan. 

Kemudian apa sih mas kelebihan yang 

dimiliki oleh pak Sy dan kekurangannya, 

mungkin bisa dari kelebihannya dulu ya 

mas? 

Kalau kelebihannya itu tegas, fair 

Fair seperti apa ya mas? 

Fair terkait kerjaan mas. Kalau ad 

kerjaan minta tolong ini ini. Terus pak 

sus itu sama admnistrasi jarang mas. 

Tapi kalau sama supervisor mas? 

Ya kalau sama supervisor ya kurang 

lebih begitu mas. Ahaha 

Terua kalau kekurangannya apa saja ya 

mas. 

Kalau kekurangannya apa ya mas? 

Pak sus kalau ke admnistrasi tu jarang 

sih mas. Biasanya pelupa sih orangnya 

mas.  

Nah dari semua yang mas ceritakan tadi 

perusahaan ini mas pandang seperti apa 

ya mas? 

Ya keluarga kedua ya, karena setiap 

hari saya selalu menghabiskan waktu 

disini. Setiap pagi jam 8 sampai jam 7 

malam. 

Pernah tidak sih mas punya niatan untuk 

meninggalkan perusahaan ini? 

Kalau meninggalkan mungkin 

seandainya ada peluang yang lebih 

bagus saya rasa ya manusiawi ya mas 

apalagi gaji yang lebih tinggi ya saya 

 

Proses ilahiyah 

“..Biasanya kalau sholat 

iya, tapi saya kan nasrani 

kalau hari-hari besar 

begitu selalu 

mengingatkan..” 

(W4/S1/162-164) 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..kalau terkait berdoa 

itu biasanya saling 

mengingatkan..” 

(W4/S1/168-169) 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Fair terkait kerjaan 

mas. Kalau ad kerjaan 

minta tolong ini ini..” 

(W4/S1/175-176) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Ya keluarga kedua ya, 

karena setiap hari saya 

selalu menghabiskan 

waktu disini..” 

(W4/S1/187-188) 
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243 
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254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

rasa manusiawi sih. Tapi selama ini 

belum pernah sih mas. 

Kemudian dari Pak Sy tdi mungkin, sifat 

yang mas terapkan dari karakternya pak 

SY tadi itu apa saja ya mas? 

Kalau Pak Sy itu tidak pernah 

menunda pekerjaan mas. Kalau hari 

ini harus dikerjakan ya diselesaikan 

hari ini jadinya besok sudah tidak ada 

pekerjaan lagi. Biasanya kalau sering 

menunda pekerjaan itu nanti selang 

beberapa minggu gitu ditanya gitu kan 

jadi ribet mas. Kalau pak Sy engga, 

berjalan ya berjalan sampai tuntas. 

Kalau terkait pekerjaan gitu mas pasti 

terstruktur, terus kalau diluar pekerjaan itu 

seperti apa mas? 

Ya kalau diluar pekerjaan ya biasa aj 

mas, ya seperti teman begitu. 

Baik mas. Kalau gitu sampai disini dulu 

ya mas. Jika ada data yang perlu saya 

perdalam nanti akan saya wawancarai lagi 

ya mas. 

Iya mas. 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..Kalau Pak Sy itu tidak 

pernah menunda 

pekerjaan mas. Kalau 

hari ini harus dikerjakan 

ya diselesaikan hari ini 

jadinya besok sudah 

tidak ada pekerjaan 

lagi..” (W4/S1/200-203) 
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Significant Orther SY 

Nama : EL 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat : Kaliurang, Sleman, D.I.Yogyakarta 

Tanggal Wawancara : 02 Juli 2019 

Waktu : 16.00 – 16.300 WIB 

Tujuan Wawancara : Perilaku Kepemimpinan Subjek SY 

Wawancara ke- : Lima 

Subjek  : satu 

Kode : W5 

No Transkip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Perkenalkan saya Aan mba mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kebetulan 

sekarang sedang mengambil data skripsi di 

perusahaan ini. Sebelumnya boleh 

perkenalkan diri dulu mba? 

Ya nama saya El aslinya dari Bogor 

tinggalnya di jalan Kaliurang, bekerja 

disini sudah 10 tahun. 

Agamanya apa mba? 

Agamanya katolik 

Jenjang karirnya mungkin boleh diceritakan 

mba? 

Kebetulan saya di administrasi. Melamar 

pekerjaan biasa dulu lewat kampus-

kampus. 

Sejauh mana sih mba mengenali pak Sy 

selama bekerja di perusahaan ini? 

Kenal pak SY itu saya baru semenjak 

masuk kantor sini doang sih. Ya sekitar 3 

tahunan. Saya kenal dengan pak Sy itu 

baru 3 tahunan. 

Berarti sebelumnya belum di pimpin pak SY? 

Kebetulan saya dulu belum di yogya terus 

biasa di rolling-rolling. 

Apa sih yang mba kenali dari karakter 

seorang pak Sy itu? 

Pak Sy itu.. eemm gimana ya. Hehe  susah. 

Dari sifatnya atau mungkin dari.. 

Dari sifatnya atau karakternya mba? 

Dari sifatnya baik sih, cuman kalau lagi 

dikejar target gitu agak spaneng sih. 

 

 

 

 

Riwayat Pekerjaan 

: 

“..bekerja disini 

sudah 10 tahun..” 

(W5/S1/6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhalaqul karimah 

: 

“..Dari sifatnya baik 

sih..” (W5/S1/25) 
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47 
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49 

50 

51 
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53 
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55 
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72 

73 

Ahaha.  

Mungkin boleh diceritakan mba baik dalam 

hal apa saja? 

ee.. dia suka ngritik kerjaan editor sih, 

kalau ada salah biasanya suka ngasih tau 

gitu-gitu lah. 

Itu dari beliau sendiri atau memang karena 

kerjaan mba? 

Ya keliatannya pak Sy itu orangnya 

emang begitu. Hehe 

Kira-kira mba nyaman tidak dengan 

pekerjaan yang dipimpin oleh orang seperti 

itu? 

nyaman 

Alasannya mungkin mba? 

Kan kerjanya jadi teliti, jadi jelas gitu 

Kemudian selama bekerja cara-cara apa saja 

yang pak SY lakukan untuk melakukan 

pendekatan dengan bawahannya? 

Kalau pak SY itu kan lebih dekat dengan 

bagian operasional ya. Kalau 

diadministrasi kan masih ada atasannya 

lagi.. ada bu Ruri. Jadi biasanya kalau ada 

apa-apa lewat bu Ruri dulu baru ke kita-

kita seperti apa gitu. 

Di Perusahaan ini dalam bekerja sistem yang 

diterapkan sistem seperti apa sih mba? 

Sistem yang terstruktur sih mas. 

Terkait pola-pola yang diterapkan pola-pola 

seperti apa mba? Apakah pola-pola 

kemanusiaan? 

Ho oh pola-pola kemanusiaan. Tergantung 

kita kan ada Sop nya dan strukturnya 

gimana 

Terkait Sop tadi kira-kira Sop yang seperti 

apa ya mba? 

Ee dari biasanya apa-apa ada 

permasalahan kita kan engga bisa 

langsung naik keatasan, kita tu harus 

mengikuti prosedur. Tergantung 

prosedurnya gimana, misalnya kita harus 

buat surat dan lampirannya harus ada apa 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..dia suka ngritik 

kerjaan editor sih, 

kalau ada salah 

biasanya suka ngasih 

tau gitu-gitu lah..” 

(W5/S1/29-30) 

 

 

 

 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..Kan kerjanya jadi 

teliti, jadi jelas gitu..” 

(W5/S1/39) 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Jadi biasanya kalau 

ada apa-apa lewat bu 

Ruri dulu baru ke 

kita-kita seperti apa 

gitu..” (W5/S1/45-

47) 

 

 

Persaudaraan : 

“..Ho oh pola-pola 

kemanusiaan..” 

(W5/S1/53) 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Ee dari biasanya 

apa-apa ada 

permasalahan kita 

kan engga bisa 
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74 

75 

76 

77 
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95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

saja  dan harus disertai apa-apa gitu. 

kurang satu aja kan harus dibalikin lagi. 

Gitu. hehe 

Oia tadi kan mba gambarkan bahwa pak SY 

itu orangnya detail, biasanya ngasih tau ini 

ini, nah menurut mba selama mba diberitahu 

seperti itu apakah mengembangkan potensi 

mba? 

Iya mengembangkan. Hehe 

Pernah tidak sih punya pengalaman dimarahi 

gitu? 

Ya pernah sih mas. Ahaha 

Boleh diceritakan mba? 

Ya kadang telat deadline gitu, hehe. 

Harusnya tanggal berapa ini tanggal 

berapa harus selesai. 

Kemudian mba memiliki kedekatan 

emosional tidak pak dengan pak Sy di 

perusahaan ini atau sesama anggota 

perusahaan ini? 

biasa aja sih mas tapi kalau ada apa apa 

ya saling membantu. 

Contoh apa saja sih mba yang pernah 

dilakukan pimpinan kepada bawahannya 

dalam segi membantu? 

Contoh kalau ada musibah atau apa gitu 

biasanya Pak Sy itu ayo ayo ngapain kaya 

gitu.. mau bantu apa gitu.. biasanya kalau 

lagi kekejar target biasanya anak-anak 

ditanyain ayo mau ngapain, mau minta 

apa, mau acara apa. Biasaya gitu.. 

Biasanya bentuknya apa saja ya mba? 

Dangdutan biasanya kita. Ahaha pasti itu, 

bakar-bakar makan-makan. 

Mba sering mendapat motivasi tidak sih mba 

dari pemimpin? 

Ya pernah 

Biasanya motivasi yang seperti apa sih mba 

yang diberikan oleh pemimpin? 

Eemm motivasi apa ya. Biasanya kalau 

meeting sih. Kita kan sebulan sekali 

meeting sih. Pak Sy kan orang atasan ya 

langsung naik 

keatasan..” 

(W5/S1/57-59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..kalau ada apa apa 

ya saling 

membantu..” 

(W5/S1/77-78) 

 

 

“..Contoh kalau ada 

musibah atau apa 

gitu biasanya Pak Sy 

itu ayo ayo ngapain 

kaya gitu.. mau bantu 

apa gitu..” 

(W5/S1/82-84) 
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120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 
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131 
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133 

134 
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136 
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157 

jadinya orang atasan, biasanya harus 

mencapai target, nanti kalau mencapai 

target biasanya mau minta apa, hehe gitu 

Kemudian mba merasa ada sebuah teamwork 

yang bagus tidak sih mba di perusahaan ini? 

Ada, hehe 

Mungkin boleh diceritakan mba proses-

proses perusahaan ini bisa mencapai target, 

kerajasamanya seperti apa? 

 Misalkan kalau saya kan di administrasi 

ya, kalau di operasional biasanya kan 

banyak di tuntut, ditanyain harus buth 

apa biar mencapai target terus harus 

ngapain biar mencapai target. Ya sama-

sama sih, misalkan akhirnya bulan kita 

bisa lebih dari targetnya segini, misalnya 

targetnya kurang berarti harus begini. 

Berarti memang lebih ke lapangan ya mba? 

Iya 

Bagi mba perusahaan ini seperti apa sih mba? 

Asik. Hehe makanya bisa 10 tahun. 

Bedanya apa sih mba perusahaan ini dengan 

perusahaan lain? 

Aku dulu sih pernah di pizza hut sih, pizza 

hut itu untuk diri sendiri. Sengga engga 

nya itu kita saingan. 

Selain asik mungkin ada alasan lain mba 

bekerja di perusahaan ini? 

Untuk jaminan pensiunan sih bagus disini 

Untuk pensiunan itu masa kerja berapa lama 

sih mba? 

Yang sudah lama bekerja disini. 

Kemudian selama bekerja disini mba merasa 

nyaman dan aman engga sih mba bekerja 

disini? 

Nyaman soalnya orangnya asik-asik. 

Soalnya mereka enak diajak ngobrol 

Pernah tidak sih mba pimpinan membedakan 

antar karyawan? 

Engga.. sama aj di sini. Hehe 

Manager ya sama aj, terus sama mba Ruri 

juga ya tetap aj sama aja. Hehe 

Mensejahterakan : 

“..nanti kalau 

mencapai target 

biasanya mau minta 

apa..” (W5/S1/99-

100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Nyaman soalnya 

orangnya asik-asik. 
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158 
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165 
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169 
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175 
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177 

178 

179 

180 
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196 

197 
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199 

Role model mba bekerja di perusahaan ini 

siapa ya mba? 

Aku siapa yaa.. atasan aku di atas Pak Sus. 

Siapa itu mba? 

Itu ada Pak Een. 

Kenapa ko jadi panutan mba? 

Orangnya asik sama karyawan, ya dia 

lebih pintar tapi ya kalau sama kita tu dia 

engga menganggap kita itu bawahan. 

Kalau pak SY mba? 

Pak Sy sama aj sih menurut ku. Hehe 

soalnya engga terlalu lebih jauh banget ke 

administrasi itu. Ke operasional biasanya 

pak SY tuh. 

Kalau karakter-karakter pak SY itu apa saja 

sih yang bisa mba terapkan dalam pekerjaan? 

Tegas pak SY tu, trus deadline. Ahaha.  

Selain itu? 

Apa ya. Bagus sih orangnya pak SY tuh 

Kemudian sistem yang dibangun oleh Pak Sy 

itu dalam perusahaan ini seperti apa sih mba? 

Sesuai Sop sih 

Kemudian pola komunikasi yang dibangun 

ada batasan engga sih mba? 

Engga ada sih, biasanya kita kalau lagi 

bercanda ya bercanda gitu.  

Berarti diluar struktur ya seperti teman biasa 

gitu ya mba? 

Iya 

Kemudian terkait proses ilahiyah disini itu 

harus beribadah dan sebelum bekerja itu 

harus berdoa ya mba? 

Engga sih disini, ya mandiri saja. 

Terkait mba sendiri gimana? 

Kalau aku ya karena nasrani terkait sholat 

begitu kan engga ada 

Terkait bedoa seperti apa mba? 

Terkait berdoa ya sudah dari rumah dan 

sebelum bekerja 

Terkait ibadah mba gitu ada libur dari 

perusahaan engga sih mba? 

Ada 

Soalnya mereka enak 

diajak ngobrol..” 

(W5/S1/132-133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi  dan 

inovasi: 

“..Tegas pak SY tu..” 

(W5/S1/154) 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..biasanya kita kalau 

lagi bercanda ya 

bercanda gitu..” 

(W5/S1/162-163) 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..Terkait berdoa ya 

sudah dari rumah dan 

sebelum bekerja..” 
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200 

201 
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221 
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232 
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Kemudian strategi apa sih mba yang dibangun 
oleh pak Sy itu di perusahaan ini? 
Kalau strategi biasanya harus cepat sih. 
Kadang aku cara singkat tapi ketemunya 
sama, hehe. Biar cepat 
Training apa yang biasanya diberikan oleh 
perusahaan mba?  
Biasanya kalau baru kita mendapat 
training di Semarang, se Jawa tengah. 
Bisanya tentang produk knowledge, ada... 
biar tau produknya apa saja terus 
pimpinannya siapa aj dari atas.  
Nah untuk di Jogja sendiri ada juga engga mba 
untuk trainingnya? 
Ada biasanya. 
Apa saja bentuk trainingnya mba? 
Kalau ada perubahan.. apa ya. biasanya 
dari perusahaan yang datang kesini. 
Terus sistem evaluasinya seperti apa ya mba? 
Diadakan biasanya di perberapa bulan gitu 
mereka disuruh persentasi hasil kerjanya 
bagaimana. Misalnya aku per tiga bulan 
gitu aku persentasi, biasanya di tanyain apa 
yang kurang dan hasil kerjanya gimana? 
Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan 
yang dimiliki oleh pak SY? Mungkin bisa dari 
kelebihannya dulu mba? 
Kelebihannya apa ya.. kekurangannya 
mungkin galak  ya.. hehe tapi jangan 
dikasih tau. 
Galak dari segi pekerjaan ya. 
Kalau dari segi kelebihannya apa mba? 
Kelebihannya dia perduli ko sama kita. 
Semaksimal mungkin biasanya dibantuin 
sama pak SY.  
Memang dia orangnya galak tapi 
memperhatikan ya mba dengan karyawannya? 
Iya. Hehe 
Kalau gitu sampai disini dlu ya mba 
wawancara saya, jika nanti ada yang mau saya 
tanyakan lagi saya wawancara lagi ya mba. 
Iya mas. hehe 

(W5/S1/175-176) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekurangan : 

“..kekurangannya 

mungkin galak  ya..” 

(W5/S1/206-207) 

 

Persaudaraan : 

“..Kelebihannya dia 

perduli ko sama 

kita..” (W5/S1/210) 
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KATEGORISASI WAWANCARA SUBJEK 1 

No Tema Kode/Baris/No Verbatim 

1 Riwayat 

pekerjaan & 

Sejarah 

Perusahaan 

W1 : 11 

25 

 

W3 : 10-12 

 

 

18-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-34 

 

 

 

 

121 

 

W3 : 502 

 

748 

“..Sudah 12 tahun..” 

“..ya prosesnya saya 

sudah 21 tahun ini..” 

“..saya sendiri sebagai 

pimpinan di Yogya ini 

selama 6 tahun cuman 

sudah pindah-pindah 

perusahaan..” 

“..Kalau didirikan 

sebenarnya udah tahun-

tahun 96. Sebelumnya 

itu pakai distributor atau 

agen wilayah Jogja. 

Karena suatu hal maka 

diambil alih boleh 

perusahaan PT. Sinar 

Sosro kurang lebih tahun 

96. Itu kantornya masih 

ngontrak-ngontrak. Nah 

10 tahun yang lalu atau 

tepatnya 2010, 9 tahun 

yang lalu ya itu didirikan 

kantor penjualan cabang 

Yogya ini di alamatnya 

di Njadan Tamantirto, 

Kasihan, Bantul ini yang 

saya tempati ini..” 

“..kalau proses beli 

tanahnya sudah dari 

tahun 93 tapi baru 

dibangun itu. 

Sebelumnya pindah-

pindah. Kalau aturan-

aturan dan sebagainya 

ngikuti pusat engga bisa 

sendiri..” 

“..Kalau di Jogja kurang 

lebih 60 orang..” 

“..Dari usia kerja banyak 

yang lama..” 
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“..Kalau rata-rata sudah 

lebih 10 tahun semua..” 

2 Visi dan misi 

perusahaan  

W3 : 70-76 

 

 

 

 

 

 

 

91-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-204 

 

 

 

206-211 

 

 

 

 

 

 

 

216-217 

 

229-232 

“..Nek cita-cita saya ya 

selalu berkembang, 

kemudian di wilayah 

Yogya produksi sosro 

bisa merata sehingga 

pelanggan sejangkauan 

hasrat pengen butuh 

minuman teh botol 

minumannya ada ya 

contohnya di indomaret, 

alfamart atau minimarket 

semuanya sudah ada..” 

“..untuk perusahaan bisa 

berkembang itu kan 

perlu SDM. Daya 

dukung disini kan ada 2, 

daya dukung kendaraan 

untuk mendrisbusikan 

dan daya dukung SDM 

sebagai operasionalnya. 

Nek SDM nya tidak 

dikembangkan di 

training dan tidak 

dikembangkan nanti 

akan ketinggalan, dianya 

bekerja berdasarkan 

yang ada, untuk 

kreatifitas, untuk perang 

melawan kontribotur, 

untuk pelanggan itu 

yakin itu kan nanti kalau 

dia tidak ditraining, di 

kembangkan, dia tidak 

bisa  nerangkan ke 

pelanggan akhirnya 

ragu-ragu nanti engga 

jadi beli..” 

“..niat baiknya dari 

owner atau pendiri 

perusahaan ini, niatnya 1 
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tanpa 3 P. Tanpa 

pewarna, tanpa pemanis, 

tanpa pengawet..” 

“..Trus tambah lagi niat 

baiknya ramah 

lingkungan, kalau liat di 

pabrik sana mungkin 

hasil dari produksi 

sampahnya bisa dibuat 

pupuk, air limbahnya 

bisa diolah nanti untuk 

pengairan, jadi tidak ada 

yang rugi artinya jadi 

niat baiknya jadi ramah 

lingkungan..” 

“..Karyawan itu harus 

mempunyai bekal 

produk knowledge..” 

“..setiap karyawan kalau 

sudah dikontrak dan 

dijadikan karyawan tetap 

pasti ada training. Dia tu 

harus ada ditraining 

dikirim ke Semarang..” 

3 Struktur 

Perusahaan 

W3 : 125-127 

 

 

 

 

 

 

 

 

289-292  

“..Tertinggi ya kalau 

disini ada saya sebagai 

unit manager, kalau 

dibawah saya ya ada 

kepala bagian atau 

supervisor, dibawahnya 

lagi salesmen atau tim 

operasional penjualan 

kemudian ada namanya 

juga asisten. Ada 

struktur di bawahnya ada 

Ob ada gudang 

kemudian ada security..” 

“..Untuk di Jogja itu 

saya tetap tertinggi, tapi 

untuk level nasional saya 

kepala cabang. Saya 

punya atasan lagi 
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namanya general 

manager untuk 

mengatasi Jateng dan 

DIY..” 

4 Niat suci W3 : 686-687 “..Sebelum menjadi 

pemimpin saya kan 

harus bekerja 

semaksimal mungkin..” 

5 Mengembangkan 

budaya kualitas 

W2 :  5-7 

 

 

10-12 

 

 

 

18-21 

 

 

 

 

312-314 

 

 

 

 

W3 : 682-684 

 

 

693-699 

 

“..Kita bekerja selain 

untuk ibadah ya untuk 

mencari rezeki bagi 

keluarga..” 

“..Kalau kita sebagai 

orang muslim itu tidak 

hanya sholat, tetapi 

mencari rezeki yang 

halal juga bagi keluarga 

itu termasuk ibadah 

mas..” 

“..tujuannya sudah ikhlas 

untuk ibadah. Jadi sudah 

diniatkan untuk ibadah 

jadi tidak ada tekanan. 

Sudah ada unsur 

keikhlasan demi 

keluarga..”  

“..Ya saya pertama 

bekerja kan ibadah, 

selain ibadah kan butuh 

makan, selain itu 

menghidupi keluarga. 

Jadi yaitu keluarga yang 

utama..” 

“..aktiftas sebelum 

bekerja ya sebagai 

seorang muslim kan kita 

berdoa, niat, kan gitu.. 

brefing..” 

“..Kalau anggota 

perusahaan tetap kita 

tekankan. Namanya 

berdoa itu kan meminta 
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sama Allah yang 

memberi rezeki, 

memberi selamat, 

memberi kesuksesan ya 

semua. Kami tekan 

setiap meeting itu jangan 

lupa berdoa, karena 

berdoa untuk 

keselamatan diri sendiri, 

perusahaan dan orang 

lain..” 

6 Persaudaraaan W1 :  98-99 

 

 

131-134 

 

 

 

141-144 

 

 

 

 

158-163 

 

 

 

 

 

 

 

230-234 

 

 

 

 

274-278 

 

 

 

 

 

“..Pendekatan 

kemanusiaan ya mas. 

Namanya manusia kan 

pengen dihargai..” 

“..Ya teamwork lah ya 

atau organisasi. Saya 

tidak bisa berdiri sendiri 

tanpa karyawan, artinya 

harus ada tangan dan 

kaki..” 

“..semua karyawan saya 

memandangnya seperti 

keluarga. Jadi yang 

namanya keluarga itu 

saling menutupi 

kekurangannya, 

kelebihannya dimiliki 

bersama..” 

“..Diluar ya kita kumpul 

bareng, selain hanya 

rutinitas kerja ya kita ada 

kegiatan sosial. 

Namanya orang sakit ya 

kita tengok bersama. 

Kalau ada kelebihan 

uang ya kita untuk 

wisata atau akan 

bersama. Trus ya kita 

sambil makan-makan 

bareng, ngobrol..” 

“..disini kita sama-sama 
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284-288 

 

 

 

 

 

W2 : 88-91 

 

 

 

 

 

W3 : 163-165 

 

 

171-172 

 

184-186 

 

 

340 

520-523 

 

 

 

527-530 

 

 

 

533-536 

 

 

 

 

546-549 

 

 

 

 

610-612 

 

 

karyawan, kalau tidak 

saling kerjasama, tidak 

saling membentuk 

teamwork nanti tidak 

bakal berhasil apalagi 

rata-rata disini orang 

Jogja..” 

“..Perusahaan ini seperti 

rumah kedua. 

Perusahaan ini adalah 

tempat mencari nafkah 

rezeki saya, tempat karir 

saya, tempat untuk 

meningkatkan status 

saya di masyarakat..” 

“..senang bisa ketemu 

teman disini. Ada 

berbagai macam, ada 

yang jenis kelamin beda, 

ada yang agama beda-

beda, ada yang 

sneyumnya beda-beda. 

Yang jelas kan itu 

terhibur walaupun 

pekerjaanya berat-

berat..” 

“..Yang di bangun 

teamwork. Mulai dari di 

training sampai 

sekarang. Tujuannya di 

traninig untuk 

memahami prosuk dan 

memajukan perusahaan 

di bawah pengelolaan 

saya..” 

 “..pelanggan saya 

anggap teman, teman 

ngajak ngomong, teman 

diskusi, teman ngobrol..” 

“..namanya pelanggan 

itu kan perlu dilayani, 

artinya rutin 
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756-758 

 

 

 

761-763 

 

 

 

767-772 

 

 

kunjungan..” 

“..kita harus perhatian ke 

pelanggan punya 

hubungan baik. 

Hubungan baik ini 

seperti seduluran..” 

“..temannya banyak..” 

“..pujian ya untuk 

semua.. kalau dia muji 

saya berarti dia memuji 

diri sendiri.. kan saya 

engga bisa bekerja 

sendiri..” 

“..yang hebat itu kan 

bukan saya tapi yang 

mendistribusikan sampai 

ke pelanggan dan ujung 

tombaknya kan anda. 

Saya kan hanya 

memanage..” 

“..Karena kita kan 

kerjasama tim, bukan 

superman, tapi super 

tim.. bekerja sama, 

teamwork.Karena saya 

juga tidak ingin mencari 

nama mengorbankan 

tim..” 

“..Ya yang 

menyenangkan itu kita 

sama-sama mencapai 

target, punya intensif, 

bisa bareng-bareng.. 

bareng-bareng  

menjalankan aktifitas 

dengan enjoy tanpa 

tekanan..” 

“..Ya itu tadi supaya 

tidak ada dendam 

dengan karyawan dan 

tetap harmonis, karena 

yang menentukan kan 
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bukan saya tetapi dia 

sendiri..” 

“..Ya pendekatan-

pendekatan 

kekeluargaan. Namanya 

ya sesama karyawan, 

tidak bos dan bawahan.. 

tetapi kekeluargaan..” 

“..Namanya 

kekeluargaan, makan 

engga makan harus 

kumpul. Susah senang 

sama-sama.. sama-sama 

cari duit..” 

“..kalau ketemu ya kita 

menyapa, sama.. kita 

duduk, jalan bareng ya 

kita tetap sama. Jangan 

karena bos kita makan 

enak terus anak buahnya 

makan sambel. Seragam 

tetapi ya tetap beda job. 

Ya istilahnya di 

orangkan lah..” 

7 Akhlaqul 

karimah 

W3 : 366-371 

 

 

 

 

 

 

400-402 

 

 

 

409-413 

 

 

 

 

 

 

“..Yang penting kan kita 

tahu solusinya. Solusi 

tersebut ee.. dibalik hal 

tersebut kita bisa 

mengambil hikmahnya, 

terus tidak terulang lagi, 

terus kita harus punya 

strategi yang bisa 

dipakai..bisa diterapkan 

dilevel bawah saya, kan 

gitu..” 

“..kemudian pengalaman 

senior yang kerja, 

kemudian lewat seminar-

seminar. Terus lewat 

sesama teman. Itu yang 

menginspirasi kita..” 

“..Ya kan kita membaca 
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646-649 

 

 

 

 

844-847 

geografinya, membaca 

sejarah kesuksesannya.. 

ya saya sendiri bisa 

mengambil hikmah 

kesuksesannya, mimpin 

orang itu tidak bisa 

seperti memimpin orang, 

harus di orangkan dan 

dijadikan aset..” 

“..Panutan kan macam-

macam. Ya secara sosial 

baik, kejujuran, secara 

berbicara terus 

menggunakan 

kemampuan untuk bisa 

dipercaya atau salah 

satunya nambah ilmu..” 

“..Saya menggunakan 

kemampuan sesuai ilmu 

saya. Ilmu yang gimana.. 

ilmu yang bisa dipakai 

semua orang, yang 

bermanfaat, yang 

menghasilkan, yang 

berkembang..” 

8 Tanggung jawab W1 : 82-84 

 

 

110-113 

 

 

 

 

182-187 

 

 

 

 

 

 

 

303-305 

“..Saya memimpin 

melalui fungsi-fungsi 

managemen, mulai dari 

planning sampai 

kontroling..” 

“..kita harus 

menjalankan fungsinya 

sebagai atasan dan 

bawahan secara 

struktural dan 

sistem.Tetapi diluar 

pekerjaan kan kita 

sebagai teman, bisa 

sebagai keluarga..” 

“..Ya layaknya seorang 

pemimpin yang dikasih 

amanah, dikasih 
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W3 : 326-332 

 

 

 

 

 

 

 

 

622-627 

 

 

 

 

 

 

 

658-663 

 

 

 

 

 

 

823-825 

 

 

 

868-872 

 

 

 

 

 

886-889 

 

 

 

 

 

wewenang atau dikasih 

kepercayaan dari 

perusahaan untuk 

menjalankan roda 

perusahaan disuatu PT 

Sinar Sosro yang ada di 

Yogya ini mengikuti 

iklim dan adat istiadat di 

Yogyakarta..” 

“..nek mengenai gaji, 

mengenai karyawan, 

mengenai kenaikan gaji 

dan tunjangan ya tetap 

pimpinan..”  

“..saya kan bekerja 

untuk perusahaan. Nek 

perusahaannya maju, 

berkembang, berinovasi, 

selalu berkembang itu 

kan jangka panjang saya 

di perusahaan ini lama. 

Tapi nek perusahaan ini 

tiba-tiba bangkrut atau 

berat beroperasi saya 

kan mau engga mau 

dikeluarkan dari sini dan 

sudah tidak bekerja..” 

“..Manager dan 

pemimpin kan beda, 

pemimpin belum tentu 

manager, tetapi manager 

sudah pasti pemimpin. 

Dikasih amanah 

manager yang 

menyandang manager 

dan pemimpin itu kan 

harus minimal sudah 

dites dan diuji di 

perusahaan apalagi 

perusahaan sosro..” 

“..saya memberikan itu 

semaksimal mungkin 
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900-902 

 

 

998-1003 

selama saya masih 

didukung oleh 

perusahaan tersebut, 

selama finansial dan 

alat-alat pendukungnya. 

Ya namannya karyawan 

tidak boleh setengah-

setengah.. semaksimal 

mungkin.. “ 

“..tugasnya pimpinan 

yang paling atas kan 

tugasnya ini..pencaturan. 

oo ini engga cocok oo 

ini cocok, diputer 

dimutasi supaya tidak 

jenuh..” 

“..Saya kan di percaya. 

Akan saya amanahkan 

benar-benar. Saya 

gunakan pengetahuan 

atau kelayakan. Nah 

kelemahan saya.. 

kelemahan saya itu 

sebenarnya saya 

sebenarnya iki orangnya 

keras..” 

“..Saya harus 

mengintograsi diri, saya 

harus menambah banyak 

ilmu, saya harus 

menyatarakan standar 

sebagai pimpinan atau 

manager dengan cara 

melanjutkan study lagi..” 

“..Saya bisa 

mengkondisikan dan 

memang kondisi 

perusahaan 

memungkinkan..” 

“..Namanya pemimpin 

itu kan amanah yang 

harus 
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dipertanggungjawabkan. 

Kalau engga di dunia ya 

di akhirat. Kalau di 

dunia mungkin 

ownernya yang meminta 

pertanggungjawaban. 

Kalau yang diatas ya 

Tuhan atau Allah yang 

meminta 

pertanggungjawaban..” 

9 Komunikasi dan 

inovasi 

W1 : 190-191  

 

211-215 

 

 

 

 

 

 

243-247 

 

 

 

 

 

259-262 

 

 

 

 

 

W2 : 34-37 

 

 

 

 

 

43-47 

 

 

W3 : 152-153 

 

“..orang Jogja itu orang 

alus, jangan bicara 

keras..”  

“..Yang keempat kita 

saling keterbukaan, 

memberikan solusi, 

sesuatu perusahaan pasti 

ada permaslahan, 

sesuatu perusahaan pasti 

ada konflik dan konflik 

itu jangan 

diperpanjang..” 

 “..Bilamana anda punya 

masalah didalam 

keluarga atau masalah di 

outlet atau pelanggan, 

atau masalah dengan 

teman sekerja, masalah 

dengan atasan, masalah 

dengan bawahan, tolong 

dikomunikasikan..” 

“..masalah motivasi kita 

harus transparan. Anda 

mencapai segini berarti 

rumusnya seperti ini. 

Pencapaian mu sampai 

tanggal ini segini itu di 

kontrol sehingga merasa 

di perhatikan..” 

“..Kalau disini sistemnya 

action plan. Kemudian 

rencana unjuk hasil yang 
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429-433 

 

 

 

 

 

 

 

437-438  

 

441-446 

 

 

 

 

 

 

 

453-457 

 

 

 

 

 

 

463-464 

 

506-508 

 

 

 

510-511 

 

 

557-560 

 

 

 

 

565-567 

 

 

bisa diukur. Yang bisa 

diukur keberhasilannya 

sejauh mana. jadi kita 

menjalankan sehari-hari 

itu seperti itu..” 

“..Di kami ada beberapa 

ukuran yang pertama itu 

action artinya itu 

tercapai target, yang 

kedua itu selamat dan 

minus itu celaka..” 

 “..ya tentunya yang 

sesuai dengan kondisi 

perusahaan..” 

“..Karyawan itu punya 

juga bermacam-macam 

latar belakang, orang ini 

tu seperti apa.. oo saya 

harus melawannya 

seperti ini.. eemm bukan 

melawan ya.. harus 

mengajarkan seperti itu.. 

jadi kita harus mengerti 

arah karyawan seperti 

itu..” 

“..Nek saya menerapkan 

tergantung situasi dan 

kondisi..” 

“..gaya kepemimpinan 

yang win win solution. 

Memang ada atasan 

yang selalu benar, tetapi 

itu juga tida benar juga, 

kita harus tetap diskusi, 

kemauannnya, trus kita 

ajak ngomong, sehingga 

dia akan memberikan 

ide-ide untuk 

pembangunan..” 

“..Ya namanya orang 

kan diajak ngobrol, 

diajak makan bareng, 
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641-643 

 

 

 

 

719-725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

734-737 

 

 

 

 

 

741-745 

 

 

 

 

 

838-841 

 

 

 

 

849-852 

 

 

 

 

894-896 

 

 

943-945 

terus datang ke 

rumahnya jika terjadi 

hajatan, ada kesusahan, 

ada kelahiran.. ya kita 

datang. Terus ada 

program wisata 

keluarga.. ya istilahnya 

di uwongkan lah..” 

“..saya gunakan sesuai 

adat istiadat..” 

“..kalau kita meeting itu 

kan ada yang tanya, 

dengan pertanyaan-

pertanyaan itu kan salah 

satunya bentuk 

kritikan..” 

“..Ya selama itu 

membangun kita terima, 

tapi nek personal ya saya 

kira engga lah..” 

“..Makanya yang engga 

performan 

kita..istilahnya diisolasi, 

dievaluasi, ditanya, 

disuruh persentasi, 

dibantu sehingga bisa 

menyemangati teman-

teman..” 

“..kita evaluasi, kita 

suruh persentasi dan kita 

bantu. Kalau tidak bisa 

ya terpaksa kita bisa 

diturunkan jabatan atau 

disuruh mundur..” 

“..Selain finansial dan 

juga hubungan baik 

dengan karyawan, terus 

ya memberi mana yang 

benar atau yang mana 

yang salah atau 

panutan..” 

“..Nah kita kan punya 
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tim supervisor, 

supervisor punya tim.. 

misalnya supervisor A 

tidak mencapai target, 

kita ajukan revisi.. oo 

benar tidak selama ini 

bekerjanya dia, jangan-

jangan salah.. kita iikuti, 

kita evalusi. Kita 

memberikan solusi. Kita 

memberikan solusi tetapi 

kita tidak terjun ke 

lepangan kan engga 

tahu..” 

“..Namanya komunikasi 

antara komunikan.. yang 

memberikan komunikasi 

dan mendengar itu 1 

sefaham dulu. Yang ke-2 

karyawan disini kan 

berlatar beda-beda, 

punya ilmu beda-beda..” 

“..Misalnya engga usah 

pakai istilah-istilah lah, 

yang bahasa berbelit-

belit atau bahasa inggris.  

Disampaing itu 

berkomunikasi, 

kemudian tidak lanjut 

komunikasinya itu perlu 

dimonitor..” 

“..Anggota perusahaan 

itu kan orang. Ya sama 

seperti yang saya 

sampaikan tadi 

kekeluargaan. Kita harus 

tau permasalahannya, 

kita harus bisa 

memberikan solusi..” 

“..Saya kan orangnya 

keras dan sebagainya. 

Tetapi saya lihat, kalau 
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saya kerasi kemudian 

mental ya mending saya 

yang mengalah, tetapi 

dia menghasilkan. 

“..makanya selalu 

mengupdate dengan 

banyak membaca, 

belajar, berinovasi..” 

“..Ya namanya orang 

kan sosial. Permasalahan 

sosial itu harus segera 

ditindak kalau tidak ya 

menyumpat dan 

membludak..” 

10 Mensejahterakan W1 : 118-122 

 

 

 

 

 

 

W3 : 575-576 

 

 

 

579 

582  

707-709 

 

 

 

775-780 

 

 

 

“..Bawahan itu sebagai 

aset bagi saya. Bukan 

semata-mata sebagai 

bawahan, tetapi sebagai 

aset. Namanya aset itu 

harus dipelihara, harus 

dikembangkan, harus di 

rawat, harus di kasih 

motivasi dan 

sebagainya..” 

“..kita evaluasi, kita 

suruh persentasi dan kita 

bantu. Kalau tidak bisa 

ya terpaksa kita bisa 

diturunkan jabatan atau 

disuruh mundur..” 

“..yang ke-2 dikasih 

hadiah..” 

“..Kemudian ya 

dipromosikan..” 

“..orang yang sudah 

mencapai target 

dihargai, diberi motivasi. 

Yang belum mencapai 

target.. ditraining, di 

bantu, dimotivasi..” 

“..Tapi mengkotak 

supaya tida terkena virus 
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yang sukses sih pernah. 

Dipisahkan dan 

dibimbing.. kan gitu. nek 

dibedakan sih engga. 

Nyata tetap dapat gaji, 

uang makan dan hadir.. 

hak nya, kesehatan 

terpenuhi..” 

11 Enterpreunur W1 : 219-223 

 

 

 

 

 

“..Yang keenam 

memberikan motivasi 

yang tidak henti-

hentinya, baik dalam 

bentuk pengarahan, 

motivasi dalam hidup, 

yang lebih-lebih orang 

kerja itu mencari 

pendapatan..” 

12 Mengembangkan W1 : 101-103 

 

 

208-211 

 

 

 

 

W2 : 216-30 

 

 

 

 

 

81-85 

 

 

 

 

255-257 

 

 

 

W3 : 630-636 

 

“..Namanya orang itu 

kan berpotensi. 

Berpotensi itu kan kalau 

tidak digali potensinya 

dia akan stagnan..” 

“..Yang pertama 

pelatihan jelas. Training 

itu wajib. Yang kedua 

dia diposisikan sesuai 

jobnya masing-masing. 

Yang ketiga 

memberikan reward dan 

punishmant..” 

“..Kalau selama ini kita 

mencapai target, 

mendapat komisi trus 

dan lain-lain itu kan 

dizona nyaman. Tpi 

kalau orang bekerja itu 

kan ngga nyaman. 

Semakin tinggi 

pangkatnya kan semakin 

besar tuntutannya..” 

“..Didalam era 

keterbukaan pasar ini 
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806-810 

 

 

 

 

 

 

1013-1019 

kita di tuntut untuk 

mengerti kondisi pasar. 

Kalau saya lengah 

sedikit trus competitor 

kami gesit bisa hancur 

perusahaan kami..” 

“..Ya pengetahuan-

pengetahuan dasar aj. 

Contohnya distribusi, 

cara muat, tentang 

produk knowledge, 

tentang harga, tentang 

outlet..” 

“..pendekatan-pendektan 

atau gaya-gaya yang 

sudah diterima. Jadi 

macam-macam supaya 

bisa mempengaruhi dia. 

Selian diajak ngomong, 

dia punya potensi..ya 

diarahkan sesuai potensi. 

Kemudian dia punya 

misanya kelemahan.. 

kelemahan itukan 

dibikin kekuatan dia..” 

“..Ya kan itu namanya 

sampai pimpinan ya 

berarti pimpinan ambil 

alih. Tapi kalau itu sudah 

diselesaikan dibagian 

masing-masing ya 

sudah. Ngapain hal yang 

kecil yang sekira bisa 

diselesaikan harus ke 

manager..” 

“..Harapan saya ya bisa 

diikuti, memajukan 

perusahaan, memajukan 

diri sendiri, memajukan 

saya bersama tim, 

kemudian tetap eksis 

bekerja dan perusahaan 
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tetap lama, dapat 

menghasilkan dan 

berguna bagi banyak 

orang, dan dapat apa ini 

namanya.. untuk 

keberlangsungan 

perusahaan berupa 

regenerasi berikutnya..” 

13 Faktor Internal W1 : 56-57 “..Tapi yang pertama itu 

karir. Selain karir ya 

namanya kita usaha ya 

keluarga..” 

14 Faktor Eksternal W2 : 58-60 

 

 

 

W3 : 905-908 

 

 

 

 

921-924 

“..Ya namanya keluarga 

istri yang diberikan 

adalah doa. Selain itu ya 

waktu, pulang malam 

berangkat pagi..” 

 “..Lingkungan yang 

sama-sama mengerti 

dalam satu organisasi.. 

yang mau bekerja. 

Lingkungan yang mau 

mencapai perkembangan 

perusahaan. Satu visi 

misi itu..” 

“..Kalau lingkungan ya 

mendorong ya. Orang 

lama disini itukan karena 

lingkungan juga. Kalau 

dia tidak nyaman dengan 

lingkungan tersebut kan 

beda..” 

15 Proses Ilahiyah W3 : 480-482 

 

 

 

484-487 

 

 

 

951-959 

 

“..namanya pekerjaan 

semua kalau di nikmiati, 

di niati ibadah ya enak 

sekali..nyatanya sampai 

22 tahun saya..” 

“..semua itu kan kita 

dasari dengan niat, doa, 

trus percaya sama Allah 

bahwa rezeki sudah ada 

yang ngatur..” 
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967-971 

“..Anak-anak sekarang 

itu seusia anak saya.. 

adek saya. Ya kita sudah 

sediain musholla.. itu 

kalau mewajibkan tidak 

ya tergantung masing-

masing tetapi kesadaran. 

Jadi ya tetap kita.. 

namanya sering meeting 

kita sedikit mengarahkan 

kembali kekeyakinan 

dan keimanan tadi. 

Selalu berdoa.. sholat 

kan berdoa.. ya itu.. ada 

yang sadar dan tidak 

sadar kita sudah 

mengharapkan..” 

“..Ya kalau saya sendiri 

kalau udah waktunya 

sholat ya sholat. Kalau 

mencontohkan itu pamer 

saya. Saya ya hanya 

melakukan saja.. sholat 

ya puasa. Nek aku 

mencohtohkan yoo ayo 

shalat bareng kan itu jadi 

pamer..” 

16 Kekurangan W3 : 882-883 “..Iya gampang emosi itu 

menjadi kekurangan, 

cuman ya tetap kontrol 

emosi..” 
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KATEGORISASI WAWANCARA SIGNIFICANT ORTHER 

SUBJEK 1 

No Tema Kode/Baris/No Verbatim 

1 Riwayat pekerjaan & 

Sejarah Perusahaan 

W4 : 7-8 

 

W5 : 6 

“..lama bekerja disini 

sekitar 7-8 tahun..” 

“..bekerja disini sudah 

10 tahun 

2 Visi dan misi 

perusahaan  

-  

3 Struktur Perusahaan -  

4 Niat suci -  

5 Mengembangkan 

budaya kualitas 

W4 : 45 

 

92 

156-157 

 

 

168-169 

 

W5 : 39 

 

175-176 

“..Kalau baiknya sih 

dapat pengalaman 

kerja..” 

“..Kalau teamworknya 

bagus..” 

“..Biasanya doa 

sebelum meeting itu 

wajib, itu yang mimpin 

pimpinan perusahaan..” 

“..kalau terkait berdoa 

itu biasanya saling 

mengingatkan..”  

“..Kan kerjanya jadi 

teliti, jadi jelas gitu..” 

“..Terkait berdoa ya 

sudah dari rumah dan 

sebelum bekerja..” 

6 Persaudaraaan W4 : 100 

146 

187-188 

 

 

W5 : 53 

77-78 

 

82-84 

 

 

 

132-133 

 

“..kaya keluarga dan 

teman sih..” 

“..Sistem 

kekeluargaaan..” 

“..Ya keluarga kedua 

ya, karena setiap hari 

saya selalu 

menghabiskan waktu 

disini..” 

“..Ho oh pola-pola 

kemanusiaan..” 

“..kalau ada apa apa ya 

saling membantu..” 

“..Contoh kalau ada 
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162-153 
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musibah atau apa gitu 

biasanya Pak Sy itu ayo 

ayo ngapain kaya gitu.. 

mau bantu apa gitu..” 

“..Nyaman soalnya 

orangnya asik-asik. 

Soalnya mereka enak 

diajak ngobrol..” 

“..biasanya kita kalau 

lagi bercanda ya 

bercanda gitu..” 

“..Kelebihannya dia 

perduli ko sama kita..” 

5 Akhlaqul karimah W4 : 71-72 

 

78 

W5 : 25 

“..Kalau struktur 

organisasi kita tetap 

menghormati 

pimpinan..” 

“..baik sih mas. Selama 

ini baik..” 

“..Dari sifatnya baik 

sih..” 

6 Tanggung jawab W4 : 200-203 “..Kalau Pak Sy itu 

tidak pernah menunda 

pekerjaan mas. Kalau 

hari ini harus dikerjakan 

ya diselesaikan hari ini 

jadinya besok sudah 

tidak ada pekerjaan 

lagi..” 

7 Komunikasi dan 

inovasi 

W4 : 83-86 

 

 

 

108-109 

 

143 

 

151-152 

 

175-176 

 

W5 : 29-30 

“..Biasanya pak SY 

meeting hari ini terus 

besok pulang, hari ini 

sudah meeting dan 

dikomunikasikan lagi 

semuanya..” 

“..jadi lebih baik dan 

jadi lebih termotivasi 

mas..” 

“..pak SY pertama 

tegas, terus teliti dan 

fair..” 

“..Kadang lewat bu Ruri 
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45-47 

 

 

57-59 

 

 

154 

dan kadang langsung 

juga mas..” 

“..Fair terkait kerjaan 

mas. Kalau ad kerjaan 

minta tolong ini ini..” 

“..dia suka ngritik 

kerjaan editor sih, kalau 

ada salah biasanya suka 

ngasih tau gitu-gitu 

lah..” 

“..Jadi biasanya kalau 

ada apa-apa lewat bu 

Ruri dulu baru ke kita-

kita seperti apa gitu..” 

“..Ee dari biasanya apa-

apa ada permasalahan 

kita kan engga bisa 

langsung naik 

keatasan..” 

“..Tegas pak SY tu..” 

8 Mensejahterakan W4 : 123-125 

 

 

W5 : 99-100 

 

“..dari pemimpin ya 

biasanya kalau kita 

kinerjanya bagus ya 

pastinya mendapat 

reward dan jenjang 

karir..” 

“..nanti kalau mencapai 

target biasanya mau 

minta apa..” 

9 Enterpreunur -  

10 Mengembangkan W4 : 96-97 “..ada ditambah campur 

tangan oleh pak Sy 

sendiri..” 

11 Faktor Internal -  

12 Faktor Eksternal -  

13 Proses Ilahiyah W4 : 162-164 “..Biasanya kalau sholat 

iya, tapi saya kan 

nasrani kalau hari-hari 

besar begitu selalu 

mengingatkan..” 

14 Kekurangan W5 : 206-207 “..kekurangannya 

mungkin galak  ya..” 
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Catatan Observasi Subjek 2 
Obyek Observasi : Fisik Subjek (Subjek AK) 

Tanggal Observasi : 17 November 2018 

Waktu Observasi : 16.00 – 17.00 WIB 

Tempat Observasi : PT. Sinar Sosro Yogyakarta 

Tujuan Observasi : Melihat bagaimana fisik dan perilaku subjek 

di perusahaan 

Jenis Observasi : Partisipan Pasif 

Observasi ke  : satu 

Kode : OB-1 

No Transkrip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Subjek merupakan seorang laki-laki 

yang berstatus sebagai supervisor 

operasional di perusahaan PT Sinar 

Sosro. Subjek memegang salesmen 

sebanyak lima orang dan telah 

memiliki istri serta seorang anak.  

Saat peneliti baru datang ke 

perusahaan subjek sudah bersiap 

menyambut peneliti dan menyapa 

peniliti dengan sebutan nama 

peneliti. Subjek kemudian 

menawarkan ingin wawancara 

dimana. 

Subjek memiliki poster ±165 Cm 

dengan tubuh yang agak berisi dan 

kulit sawo matang. Wajah subjek 

selalu tersenyum baik dengan 

peneliti maupun dengan seluruh 

anggota perusahaan. Subjek terlihat 

sangat bersemangat sekali. 

Pada saat wawancara subjek dengan 

santainya menceritakan pengalaman 

hidupnya selama bekerja di Sosro 

sembari menjawab pertanyan yang 

peneliti lakukan. Saat wawancara 

subjek juga tidak lupa selalu 

menyapa orang yang lewat di depan 

tempat kami wawancara. 

Pada saat wawancara akan selesai 

subjek juga selalu menawarkan apa 

lagi hal yang bisa dia bantu.. 

Status subjek : 

“..supervisor operasional di 

perusahaan PT Sinar Sosro..” 

(OB1/S2/2-3) 

 

Ramah : 

“..perusahaan subjek sudah 

bersiap menyambut peneliti dan 

menyapa peniliti dengan sebutan 

nama peneliti..” (OB1/S2/6-8) 

Ciri-ciri fisik yang dimiliki 

subjek :  

“..Subjek memiliki poster ±165 

Cm dengan tubuh yang agak 

berisi dan kulit sawo matang. 

Wajah subjek selalu tersenyum 

baik dengan peneliti maupun 

dengan seluruh anggota 

perusahaan. Subjek terlihat 

sangat bersemangat sekali..” 

(OB1/S2/10-14) 

Ramah : 

“..subjek juga tidak lupa selalu 

menyapa orang yang lewat di 

depan tempat kami wawancara..” 

(OB1/S2/18-20) 

Perduli : 

“..Pada saat wawancara akan 

selesai subjek juga selalu 

menawarkan apa lagi hal yang 

bisa dia bantu..” (OB1/S2/21-22) 
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Catatan Observasi Subjek 2 

Obyek Observasi : Lingkungan Subjek (Subjek AK) 

Tanggal Observasi : 14 Desember 2018 

Waktu Observasi : 16.00 – 17.00 WIB 

Tempat Observasi : PT. Sinar Sosro Yogyakarta 

Tujuan Observasi : Melihat bagaimana kondisi lingkungan 

di Perusahaan 

Jenis Observasi : Partisipan Pasif 

Observasi ke  : dua 

Kode : OB-2 

No Transkrip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Saat ini subjek menjabat sebagai 

seorang supervisor di perusahaan 

PT Sinar Sosro di Yogyakarta. 

Subjek memiliki ruangan yang 

sangat luas di kantor dan di 

ruangan itu subjek bersama 

salesmen nya.  

Setiap pagi dan sore subjek selalu 

berkumpul bersama timnya untuk 

memulai pekerjaan dan 

mengakhiri pekerjaan.  

Subjek merupakan orang yang 

langsung turun membantu 

bawahannya kelapangan. Subjek 

sangat jarang sekali terlihat di 

lingkungan kantor karena hampir 

sehari-harinya subjek selalu 

mendampingi salah satu 

salesmennya berkeliling 

mengantarkan minuman. 

Di saat sore hari subjek juga selalu 

bersama-sama bawahannya untuk 

mengerjakan laporan. Di sela-sela 

mengerjakan laporan ketika waktu 

sholat tiba subjek selalu 

mendahulukan ibadah terlebih 

dahulu 

Kondisi ruangan : 

“..Subjek memiliki ruangan 

yang sangat luas di kantor dan 

di ruangan itu subjek bersama 

salesmen nya..” (OB2/S2/2-4) 

 

Persaudaraan : 

“..Setiap pagi dan sore subjek 

selalu berkumpul bersama 

timnya untuk memulai 

pekerjaan dan mengakhiri 

pekerjaan…” (Ob2/S2/5-7) 
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Verbatim Subjek 2 

Nama   : AK 

JenisKelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Bantul, D.I.Yogyakarta 

Jabatan   : Supervisor Operasional 

Tanggal wawancara :17 November 2018 

Waktu   : 16.00 – 17.00 WIB 

TempatWawancara : PT. Sinar Sosro Yogyakarta 

TujuanWawancara :  Mengetahui Perilaku Kepemimpinan  

Wawancara ke  : satu 

Subjek    : Dua 

Kode : W1 

No Verbatim keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Namanya siapa ya mas? 

Nama saya AK 

Untuk jabatannya di perusahaan ini sebagai 

apa mas? 

Saya sebagai sales supervisor 

Itu ada bagian khususnya tersendiri mas? 

saya operasional, ada juga nanti yang 

supervisor administrasi.. kaya gitu. Jadi 

kita ada tiga supervisor, supervisor 

operasional, supervisor administrasi sama 

unit manager. 

Untuk supervisor yang paling dekat dengan 

karyawan itu supervisor bagian apa ya mas? 

Operasional ya mas? 

Operasional, pasti.  

untuk kerja di perusahaan ini sudah berapa 

lama mas? 

Saya sudah 13 tahun 

Dari tahun berapa ya mas? 

2005. karyawan paling lama. Wuahaha. 

Eh ngga ko, masih ada pak sus. 

Proses mas angki bisa sampai kerja disini 

seperti apa? 

Dulu saya bekerja dari bawah mas. Dari 

tenaga harian trus jangka waktu sekitar 3 

bulan itu masuk kontrak, selang 6 bulan 

karyawan tetap.. kaya gitu tapi dibagian 

asisten sales. Selang 2 tahun kalau ga 

salah.. lupa saya sih, naik ke salesman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riwayat pekerjaan 

: 

“..Saya sudah 13 

tahun..” (W1/S2/16) 

 

 

 

 

Riwayat pekerjaa : 

“..Dulu saya bekerja 

dari bawah mas. 

Dari tenaga harian 

trus jangka waktu 

sekitar 3 bulan itu 
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30 

31 
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trus habis itu naik ke ini.. supervisor. 

Berarti ada 3 kali naik jabatan? 

Iya 

Kira-kira dulu motivasinya ingin bekerja 

disni seperti apa mas? Kenapa ko memilih 

perusahaan ini? 

Dulukan kalau sosro itu perusahaan gede. 

Kebetulan saya waktu itu lulus kuliah, 

saya melamar bagian administrasi karena 

saya kan basicnya di managemen 

informatika, cuman memang saat itu 

baru ada lowongan operasional, saya 

masuk operasional. Karena disini 

modelnya siapaun dan maunya seperti 

apapun bisa dikembangkan. Kaya gitu. 

Jadi seumpama mas aan jurusan apa 

terusnya mau disini bagian operasional 

tetapi mas bagusnya kerja di bagian 

administrasi ya mas aan akan di 

tempatkan di posisi itu. Sesuai jobdesk, 

semisal aku mau kerja dibagian itu tidak 

apa-apa. Tapi biasanya kalau memang 

mau jenjang yang lebih tinggi harus lewat 

operasional walaupun semisal mas aan 

dari administrasi tetapi ketika ingin ke 

GM berarti harus turun dulu ke 

operasional. 

Eemm begitu ya mas. Dari awal memang 

ingin kerja diperusahaan ini mas? 

 Iya. Dulukan awalnya saya nyobain PNS. 

Saya masukin 3 PNS sama 1 swasta, yang 

3 ini engga masuk dan yang ini masuk. 

Terus akhirnya nyaman disini mas? 

Ya kan semua perusahaan gimana 

caranya kita ngelola. Ya kuliah pun juga 

seperti itukan mas gimana caranya kita 

bia membuatnya nyaman. Ya kalau 

kerjanya pastinya semua orang engga 

mau kerja berat lah mas, ya karena itu 

kita buat semua karyawan nyaman 

bekerjanya. 

Berarti selama ini kerjanya nyaman-nyaman 

masuk kontrak, 

selang 6 bulan 

karyawan tetap.. 

kaya gitu tapi 

dibagian asisten 

sales. Selang 2 

tahun kalau ga 

salah.. lupa saya sih, 

naik ke salesman 

trus habis itu naik 

ke ini.. supervisor..” 

(W1/S2/22-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..Ya kan semua 

perusahaan gimana 

caranya kita 

ngelola. Ya kuliah 

pun juga seperti 
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saja? 

Ya kita buat nyaman mas. Karena kalau 

ngga nyaman udah keluar dari kemaren 

to mas. Ahaha. Ya ngga? Sama kaya 

orang kuliah juga toh, kalau ngga 

nyaman ya udah keluar dari kuliah. 

Ahahaa. Oia ini juga mas, bagaimana 

hubungan mas dengan pemimpin perusahaan 

ini? 

Kalau hubungan kan otomatis kita dekat 

juga ya, kadang kan segala urusan terkait 

dengan proposal, kegiatan, marketing, 

budgeting semua harus dikomunikasikan 

dengan baik, kaya gitu. Kalau dengan 

ngga dekat ya kita ngga bisa komunikatif 

karena memang operasional itu harus 

dekat dan tidak bisa individu. Ahaha 

nanti dicoba saja apakah benar atau 

tidak. 

Mas memandang pemimpin perusahaan itu 

seperti apa ya mas? 

Pemimpin itu kan sebenarnya niatnya 

baik mas walaupun nanti mereka punya 

cara masing-masing mas, gimana caranya 

mendrive karyawannya yang satu 

malasan dan yang satu giat bekerja, kalau 

yang giat bekerja kita cuman ngasih 

solusi coba seperti ini, dia pasti jalan 

tetapi kalau orang yang malas kerja ya 

harus kita tes mas. Sebenarnya tipikalnya 

hampir sama cuman kita punya cara-cara 

yang berbeda. 

Bararti pemimpin perusahaan ini mas 

pandang mampu ya mas untuk menangani 

bawahan? 

Ya kalau tidak mampu sudah dipindah 

dari perusahaan ini mas. Ahahah itu 

jelas. Tetapi kan tidak. Untuk perusahaan 

Jogja-Solo dan Semarang itu mas 

membutuhkan seorang pemimpin yang 

detail. Nah Pak SY itu orangnya detail 

banget. Peribahasanya kalau 1 rupiah 

itukan mas gimana 

caranya kita bia 

membuatnya 

nyaman. Ya kalau 

kerjanya pastinya 

semua orang engga 

mau kerja berat lah 

mas, ya karena itu 

kita buat semua 

karyawan nyaman 

bekerjanya..” 

(W1/S2/55-60) 

 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..segala urusan 

terkait dengan 

proposal, kegiatan, 

marketing, 

budgeting semua 

harus 

dikomunikasikan 

dengan baik..” 

(W1/S2/70-72) 

 

 

 

 

Mengembangkan : 

“..kalau yang giat 

bekerja kita cuman 

ngasih solusi coba 

seperti ini, dia pasti 

jalan tetapi kalau 

orang yang malas 

kerja ya harus kita 

tes mas..” 

(W1/S2/83-86) 
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152 
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154 

155 

pun dia tau. Kalau ngga kaya gitu nanti 

kita juga yang kena mas. Hehe 

Sebenarnya apa sih motivasi mas patuh 

terhadap pemimpin? 

Segala urusan kan jadi lancar mas. 

Semua kan masuk ke saya nih terkait 

dengan outlet dan segala macam. Terkait 

dengan pengajuan promo, peminjaman 

kulkas, kemudian ada juga yang minta 

kontrak ekslusif itu masuk ke saya, saya 

bikin proposal dan itu masuk ke atasan 

saya mas.  

Berarti hubungan mas dengan Pak S ini 

benar-benar harus dekat ya mas? 

Iya, iya mas. Hubungan dekat itu kan 

relatif, ada beberapa orang yang 

menganggap hubungan itu seperti teman, 

kekeluargaan dan ada juga yang kerjaan. 

Nah ada beberapa hubungan yang ini wes 

tak anggep konco dewe. Memang dari 

beliau itu modelnya ada saatnya yang jadi 

teman dan ada saatnya menjadi bawahan 

dan atasan, karena pada saat meeting kita 

benar-benar layaknya karyawan dan 

atasan tetapi itupun tetap disambi dengan 

guyon. 

Diluar meeting berarti seperti teman ya mas? 

Iya mas. Seperti teman dan keluarga yang 

lebih sering bercanda. Tetapi pada saat 

meeting ya harus beda lagi. 

Kemudian apa sih yang membuat mas 

nyaman bekerja di perusahaan ini? 

Nyaman dan tidaknya itu tergantung kita 

mas. Mungkin besok kalau jenengan 

kalau sudah menikah mas bakal tau. 

Yang diutamakan itu adalah keluarga 

mas. Keluarga itu menjadi kebutuhan 

juga dan yang kedua adalah kerjaan, 

keduanya saling berhubungan. Jadi kalau 

mas sudah bekeluarga mas akan memiliki 

semacam motivasi dalam bekerja 

walaupun kadang pekerjaannya tidak 

 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..Pak SY itu 

orangnya detail 

banget. 

Peribahasanya kalau 

1 rupiah pun dia 

tau. Kalau ngga 

kaya gitu nanti kita 

juga yang kena 

mas..” (W1/S2/94-

97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Memang dari 

beliau itu modelnya 

ada saatnya yang 

jadi teman dan ada 

saatnya menjadi 

bawahan dan 

atasan, karena pada 

saat meeting kita 

benar-benar 

layaknya karyawan 

dan atasan tetapi 

itupun tetap disambi 

dengan guyon...” 
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mendapat gaji yang layak, tidak 

mendapatkan reward yang baik tetapi 

ketika kita bekerja berat dan kita 

berpikir saya bekerja seperti ini untuk 

keluarga akan mendapat motivasi lebih 

walaupun kerjaan seperti saya ini mas 

jarang mendapat reward, hehe.. solanya 

reward itu hanya untuk tim yang ada 

dibawah saya. 

Selain faktor keluarga ada hal lain tidak ya 

mas yang membuat mas nyaman bekerja di 

perusahaaan ini? 

Kerja itu kan pilihan mas. Saya itu 

memandangnya seperti ini, yang pertama 

saya kan juga bekerja lama mas, yang 

kedua saya sudah tau seluk beluk PT ini, 

yang ketiga saya sudah tau wilayah. 

Kalau seumpama saya mau mencari tau 

perusahaan yang lain endingnya saya 

juga akan memulai dari awal lagi. Dulu 

saya berpikir ingin pindah perusahaan 

saat saya sudah 3 tahun disini. Dulu saya 

ditawari oleh sebuah perusahaan dan 

sebuah kompetitor, saya pikir mereka 

akan memberikan gaji yang bekar,  

kemudian saya harus memulai dari awal 

lagi dan saya juga belum mengetahui 

lapangannya seperti apa. Bisa jadi kalau 

saya tidak bisa mengikuti saya bisa di 

pecat.   

Berarti karena sudah lama bekerja disini ya 

mas makanya mas merasa nyaman bekerja 

disini? 

Iya mas. Saya sudah tau kulturnya seperti 

apa, cara membentuk timnya seperti apa 

juga saya sudah tau. 

Cara mas membangun tim seperti apa ya 

mas? Kultur seperti apa ya mas yang mas 

bentuk? 

Kita kulturnya kekeluargaan mas. Kalau 

saya ini modelnya bukan atasan 

bawahan. Kalau semisal dia tidak bisa 

(W1/S2/112-117) 

Persaudaraan : 

“..Seperti teman dan 

keluarga yang lebih 

sering bercanda..” 

(W1/S2/119-120) 

 

Faktor eksternal 

bekerja: 

“..Yang diutamakan 

itu adalah keluarga 

mas. Keluarga itu 

menjadi kebutuhan 

juga dan yang 

kedua adalah 

kerjaan, keduanya 

saling berhubungan. 

Jadi kalau mas 

sudah bekeluarga 

mas akan memiliki 

semacam motivasi 

dalam bekerja 

walaupun kadang 

pekerjaannya tidak 

mendapat gaji yang 

layak..” 

(W1/S2/126-132) 

Faktor internal 

bekerja : 

“..yang pertama 

saya kan juga 

bekerja lama mas, 

yang kedua saya 

sudah tau seluk 

beluk PT ini, yang 

ketiga saya sudah 

tau wilayah..” 

(W1/S2/143-146) 

Persaudaraan : 

“..Kita kulturnya 

kekeluargaan mas. 

Kalau saya ini 
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mengirim maka saya yang akan 

mengirim. Jadi begitu, kita sistemnya 

saling bantu mas. Semisal pak nuwun 

sewu saya tidak bisa mengirim, maka 

saya yang akan membantu mengirim. 

Karena mereka sudah dewasa mas, 

mereka sudah tau jobdesknya masing-

masing, makanya kita jadi harus saling 

mengerti mas. 

Berarti hal lain seperti gaji dan segala 

macamnya bukan menjadi pertimbangan ya 

mas kenapa bertahan di peruhasaan ini? 

Gaji dan segala macam itu kan ngikutin 

mas. Di Sosro itu dan semua perusahaan 

itu mas dia itu sudah  punya standar gaji 

masing-masing. Kamu seumpama digaji 

sekitar 5 juta, kamu pasti kerjanya full. 

Disini pun juga sama, kamu kalau ingin 

mencari uang gede berarti kamu harus 

kerja keras. Karena gaji itu biasa, cuman 

yang membuat beda itu mas adalah 

rewardnya. Semakin kamu kerja keras 

dan penjualanmu banyak maka akan 

semakin banyak juga rewardnnya. 

Pernah ya.. gaji dari tim saya itu melebihi 

dari gaji saya mas. 

Wah luar biasa mas 

Iya mas. Itu momen-momen tertentu. 

Kaya lebaran, akhir tahun. Seperti itu. 

Kaya gitu mas aan. Hehe 

Berarti memang karena niat pengen kerja 

disini ya mas makanya merasa nyaman 

bekerja di perusahaan ini? 

Iya bener mas. Kita kerja di lapangan itu 

banyak nambah teman mas. Kita banyak 

tahu outlet, nambah kompetitor dari luar 

dan bahkan ada beberapa, banyak ya 

dulu pas kita kerja bareng sekarang jadi 

kompetitor di jalan. Ya seperti itu. Kita 

banyak bertambah relasi-relasi mas. 

Kemudian seperti apa sih mas melihat peran 

seorang pemimpin dalam membangun 

modelnya bukan 

atasan bawahan. 

Kalau semisal dia 

tidak bisa mengirim 

maka saya yang 

akan mengirim..” 

(W1/S2/164-167) 

Mensejahterakan : 

“..kita sistemnya 

saling bantu mas. 

Semisal pak nuwun 

sewu saya tidak bisa 

mengirim, maka 

saya yang akan 

membantu 

mengirim..” 

(W1/S2/167-170) 

 

 

 

 

Mensejahterakan: 

“..kalau ingin 

mencari uang gede 

berarti kamu harus 

kerja keras. Karena 

gaji itu biasa, 

cuman yang 

membuat beda itu 

mas adalah 

rewardnya..” 

(W1/S2/180-183) 
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perusahaan ini? 

Peran seorang pemimpin itu adalah gini 

mas dari segi pengelolaan, mengelola 

pekerjaan dan kerjaan. Mengelola 

pekerjaan itu adalah tim dia. Seperti 

mengelola tim yang tidak bisa 

menghandle outlet dan kerjaan 

semacamnya maka akan dibantu oleh 

pemimpin perusahaan berupa solusi. Jadi 

semisal nanti karyawannya tidak bisa 

maka beliau akan membantu mas melalui 

solusi-solusi dari permasalahan itu. Ya 

sementara ini ya kaya gini mas, ngga ada 

problem yang memang dari HO itu 

turun, selalu selesai di manager 

perusahaan ini mas. 

Makna perusahaan ini bagi mas apa ya? 

Di Sosro ini bagi saya seperti rumah 

kedua mas. Karena setiap saya berangkat 

pagi itu saya pasti pulang malam. Setiap 

kerja itu kita buat enjoi mas walaupun 

secara logikanya pekerjaan ini berat 

tetapi kita buat nyaman dan mengengola 

dengan baik mas. Hal ini sama dengan 

yang saya bilang tadi mas tentang pas SY 

bahwa cara bekerja itu harus detail. Nah 

melalui hal itu nanti kita akan merasa 

enjoi mas. 

Menurut mas sosok pemimpin seperti apa 

yang membuat nyaman dalam bekerja di 

perusahaan ini? Apakah yang dia dekat 

dengan bawahan atau pemimpin yang dia 

hanya fokus dengan urusan pekerjaan saja? 

Di beberapa wilayah kepemimpinan itu 

beda mas. Beberapa pemimpin itu yang 

dilihat adalah kepemimpinan nilainya 

mas. Contoh kalau di Jogja ada 

pemimpin itu otoriter mungkin sudah 

banyak yang keluar mas. Hehe. Ya kan.. 

cuman di sini modelnya kan kita 

kekeluargaan mas semacam ayo 

dibantuuu.. jadi kita dengan cara halus 

Tanggungjawab : 

“..mengelola tim 

yang tidak bisa 

menghandle outlet 

dan kerjaan 

semacamnya maka 

akan dibantu oleh 

pemimpin 

perusahaan berupa 

solusi..” 

(W1/S2/205-209) 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Di Sosro ini bagi 

saya seperti rumah 

kedua mas..” 

(W1/S2/216) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..cuman di sini 

modelnya kan kita 

kekeluargaan mas..” 

(W1/S2/234-235) 
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323 

pun mereka pasti jalan.. trus kenapa 

harus dengan cara kasar mas. Kaya gitu.. 

hehe. Ada juga pemimpin yang luar Jogja 

mas. Mereka harus di drive dengan cara 

kamu harus gini, kamu harus gitu, jadi 

mereka seperti robot mas, itu ada juga. 

Memang setiap wilayah itu 

mempengaruhi mas pola 

kepemimpinannya seperti apa. 

Dan Jogja memang lebih kekeluargaan ya 

mas? 

Kalau jogja memang harus kekeluargaan 

mas 

Itu perusahaan di Sosro saja atau seluruh 

perusahaan di Jogja mas? 

Kalau saya lihat itu yang masih bertahan 

itu hanya di Sosro saja mas. Beberapa 

perusahaan lain itu sudah aku aku, gue 

gue dan kamu ya kamu mas. 

Saya dengar beberapa karyawan disini 

bekerjanya sudah rata-rata puluhan tahun ya 

mas? 

Iya mas. Orang orang disini sudah 

memiliki ikatan emosinal, sudah seperti 

keluarga sendiri. Kalau ada yang 

berhenti bekerja kita seperti kehilangan 

salah satu anggota keluarga kita sendiri 

mas. Dan kita disini di drive untuk 

mencari orang-orang yang bagus mas. 

Biasanya orang-orang yang mencari 

kerja itu orang-orang yang memang mau 

bekerja, selian itu backgroundnya juga 

kita lihat mas, kalau backgroudnya bagus 

maka pasti kerjanya bagus mas. 

Iya mas, kalau orang yang diajak itu malah 

malass-malasan. 

Iya benar mas. Karena mereka biasanya 

yang dilihat itu adalah gaji. Kalau gajinya 

tidak sesuai mereka bakal berhenti buat 

kerja. 

Mas nya kan yang menangani karyawan ya. 

Pola pola seperti apa sih yang mas terapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Orang orang 

disini sudah 

memiliki ikatan 

emosinal, sudah 

seperti keluarga 

sendiri. Kalau ada 

yang berhenti 

bekerja kita seperti 

kehilangan salah 

satu anggota 

keluarga kita sendiri 

mas..” (W1/S2/255-

259) 
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343 

344 

345 
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terhadap bawahan? 

Sebenarnya kita kan sudah ada prosedur 

to mas. Contoh semisal dari karyawan 

satu izin atau ngga masuk, itu kan 

melanggar beberapa sistem mas. Kalau 

dia 2 hari tidak berangkat tanpa 

pemberitahuan kita beri surat mas. Kalau 

memang mau keluar ya sudah kita 

siapkan surat resend dan kita kasih 

pesangon mas. Tapi kalau memang mau 

keluar ya keluar mas. Disini memang dari 

awal kita kasih tau dari awal mas kalau 

cara bekerjanya seperti ini seperti ini. 

Jadi sebelum dia bekerja mas kita beri 

aturan-aturan bekerja di perusahaan ini, 

diminta dia membaca dan memahami 

nanti saat mulai bekerja baru kita beri 

masukan. 

Tadi kan mas bilang bahwa perusahaan ini 

perusahaan yang mengedepankan 

kekeluargaan, kalau boleh tau contoh 

kekeluargaan yang seperti apa ya mas? 

Kekeluargaan itu ada beberapa hal ya 

mas. Bisa jadi keluarga, bisa jadi kaka 

adek, bisa jadi ibu dan anak. Kalau pak S 

itu melihatnya antara cucu dan orang tua 

mas. 

Berarti dekat sekali ya mas. 

Iya mas. Cara-cara memberitahunya 

yang seperti ini-seperti ini yang akhirnya 

membuat nyaman dalam bekerja. 

Itu lebih sering menggunakan kata minta 

tolong atau seperti apa ya mas? 

Biasanya kalau urgent itu lebih sering 

menggunakan minta tolong mas. Saya 

minta tolong.. seperti itu. Karena 

memang orang jawa ini di pangku ya 

mas, di elus. Tata krama masih ada, jadi 

orang jawa itu memang etika yang 

dikedepankan. 

Wah iya benar mas, kalau di tempat saya di 

kalimantan rata-rata sudah tidak begitu. 

Visi dan misi 

perusahaan : 

“..Disini memang 

dari awal kita kasih 

tau dari awal mas 

kalau cara 

bekerjanya seperti 

ini seperti ini. Jadi 

sebelum dia bekerja 

mas kita beri 

aturan-aturan 

bekerja di 

perusahaan ini, 

diminta dia 

membaca dan 

memahami nanti 

saat mulai bekerja 

baru kita beri 

masukan..” 

(W1/S2/280-286) 

Persaudaraan : 

“..Kekeluargaan itu 

ada beberapa hal ya 

mas. Bisa jadi 

keluarga, bisa jadi 

kaka adek, bisa jadi 

ibu dan anak..” 

(W1/S2/291-293) 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..Biasanya kalau 

urgent itu lebih 

sering 

menggunakan minta 

tolong mas. Saya 

minta tolong.. 

seperti itu..” 

(W1/S2/301-303) 
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Sudah perintah dan segala macamnya, 

padahal kita kan manuisa mas 

Iya mas diluar jawa rata-rata seperti itu. 

Itu pak SY jadi trainer mas. Jadi kalau 

ada karyawan baru level supervisor itu 

pasti yang training dia. Cuman kan dia 

memang model yang ngdrive di awal mas. 

Kamu harus seperti seperti ini. Tapi 

kalau sudah berjalan pasti sudah dilepas 

sma Pak SY. 

Kira-kira ada kepikiran mas ingin 

meninggalkan perusahaan ini? 

Kalau saya itu cenderung ingin usaha 

sendiri mas. Karena setinggi apapun 

jabatanmu kamu tetap akan jadi buruh 

mas. Nek bahasa jowo ne kuli diserasani, 

walaupun kamu buka angkringan tapi 

tetap kamu ownernya. Tapi saya itu 

memang ikut membuka usaha mas, tidak 

ada keinginan macam-macam. 

Tetapi tetap tidak ingin meninggalkan 

perusahaan ini ya mas? 

Iya mas. Tapi suatu saat akan ada 

dinamika perampingan perusahaan. Ya 

kalau saya dibutuhkan oleh perusahaan 

ini saya akan tetap bekerja diperusahaan 

ini mas dengan sebaik-baiknya, tetapi 

kalau perusahaan sudah tidak 

membutuhkan saya, saya akan siap 

dengan segala konsekuensinya. Yang jelas 

kalau memang keluar saya mau 

membuka usaha.  

Selama 13 tahun disini pernah mengalami 

masa-masa sulit ngga sih mas sama 

perusahaan? 

Ya dulu pernah. Jadi kaya perampingan 

perusahaan 

Itu kenapa mas dulu ko bisa ada 

perampingan? 

Organisasi itu terlalu gemuk. Jadi dulu 

biaya operasional nya terlalu tinggi, 

sehingga dulu beberapa dilepas. 

 

 

Enterpreneur : 

“... Itu pak SY jadi 

trainer mas. Jadi 

kalau ada karyawan 

baru level 

supervisor itu pasti 

yang training dia..” 

(W1/S2/311-313) 
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449 

Selain persoalan itu ada lagi mas, seperti 

persoalan merosotnya menjualan produk dan 

segala macamnya? 

Kalau masalah penghasilan merosot dan 

segala macamnya tidak pernah mas. 

Wah alhamdulillah ya mas 

Sosro itu tidak pernah menggaji 

karyawan telat. Semisal tanggal 28 itu 

hari sabtu, ya dikasih maju tgl 27. Kalau 

pun hari itu minggu maka akan tetap 

dimajukan hari jumat. Sosro itu tidak 

pernah menggaji karyawan telat. 

Kenapa ko seperti itu mas? Apakah itu 

hanya untuk melepaskan tanggung jawab 

atau memang ingin mensejahterakan 

karyawan? 

Ya salah satunya ingin mensejahterakan 

karyawan mas. Pihak pengelolaan dari 

sosro kan memang sudah baik mas. 

Jadinya kita mikir kalau sosro itu sudah 

menggaji kita dengan baik kenapa ko kita 

kerja begini, jadi ada semacam motivasi 

mas. 

Terkait gaji, apakah ada yang komplain mas, 

entah itu terlalu sedikit atau tidak sesuai 

dengan pekerjaannya? 

Gaji itu setiap tahun naik mas. Besar 

kecilnya kalau dikita itu kan.. Gaji pokok 

sendiri, uang makan sendiri, tunjangan 

sendiri, trus disitu baru bonus. Dari 

komponen itu dari awal sudah kita 

jelaskan kalau setiap bulannya mereka 

akan menerima segini. Cuman yang 

membedakan itu rewardnya, bonusnya. 

Bonus itu bisa setiap bulan tergantung 

apakah dia mendapat reward atau tidak 

dan yang kedua adalah monal, motivasi 

internal. Itu bisa dari HO atau BO, nah 

biasanya uangnya gede.. ya kadang untuk 

piknik ataupun semacamnya mas. Jadi 

dalam setahun akan selalu ada 

rewardnya mas. 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..Sosro itu tidak 

pernah menggaji 

karyawan telat. 

Semisal tanggal 28 

itu hari sabtu, ya 

dikasih maju tgl 

27..” (W1/S2/351-

353) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..Gaji itu setiap 

tahun naik mas. 

Besar kecilnya 

kalau dikita itu kan.. 

Gaji pokok sendiri, 

uang makan sendiri, 

tunjangan sendiri, 

trus disitu baru 

bonus..” 

(W1/S2/368-371) 
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Dan itu memang pola yang dibangun dari 

dulu ya mas? 

Iya, dari awal saya masuk sudah seperti 

itu. Jadi memang dari managemen 

memang sudah bagus, cuman memang 

kalau ada kendala dan segala macam itu 

tergantung oktum ya mas. Entah itu dari 

pengelola ataupun dari bawah. 

Berarti managemen itu yang membedakan 

dari pak SY ya mas? 

Iya mas. Cuman kalau mengelola suatu 

perusahaan seperti ini dengan cara 

seperti robot saya yakin hasilnya tidak 

akan maksimal. Padahal dari pak SY ke 

atas dia melihatnya melalui jobdesk, 

sehingga akan mudah menciptakan 

kekeluargaan. Dengan kita mampu 

melihat seseorang ya mas kita akan 

mudah dalam memperlakukannya. 

Semisal dia tipenya seperti ini berarti kita 

memakai pola yang seperti ini. Dan saya 

yakin semua perusahaan sudah seperti 

itu. Semuanya pemimpin akan melihat 

melalui jobdesknya dan gimana caranya 

mengelolanya menjadi sistem 

kekeluargaan dan salah satu triknya tadi 

seperti membantu memberikan solusi 

terhadap permasalahan bawahan mas. 

Kesejahteraan yang dimaksud itu seperti apa 

ya mas, seperti bonus dan tunjangan kepada 

karyawan tadi seperti apa? Apakah ada 

semacam berlibur bersama atau yang seperti 

apa? 

Ya semacam gathering mas. Biasanya 

kalau motivasi internal itu dapatnya lebih 

gede ya mas, jadi terkadang digunain 

buat piknik dan ya semacam itulah mas. 

Hehe 

Itu setiap bulan mas? 

Ya itu tergantung kita mas. Kalau 

melihat ada bulan tertentu agak berat ya 

kita mengajukan monal mas. Uangnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Semuanya 

pemimpin akan 

melihat melalui 

jobdesknya dan 

gimana caranya 

mengelolanya 

menjadi sistem 

kekeluargaan dan 

salah satu triknya 

tadi seperti 

membantu 

memberikan solusi 

terhadap 

permasalahan 

bawahan mas..” 

(W1/S2/400-405) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..Ya semacam 

gathering mas. 

Biasanya kalau 

motivasi internal itu 
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508 
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511 
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514 

515 

juga tergantung kita mau gunain buat 

apa. Yang terakhir itu mas uangnya kita 

gunain buat jaket, buat kaos futsal. 

Oo ada futsalan bareng juga mas? 

Oo iya ada mas 

Wah boleh ikut dong 

Ya silahkan hubungi pak SY saja nanti 

soalnya pak SY juga ikut main. 

Selain futsal ada lagi mas acara lain? 

Ya kadang kita makan malam juga mas. 

Kadang kalau ada bonus banyak kita 

gunakan buat agenda seperti itu. 

Wah seperti itu ya mas. Pantas semuanya 

dekat ya mas. Sebelumnya terima kasih 

banyak ya mas atas informasinya. 

Selanjutnya kalau ada data yang ingin saya 

tanya lebih lanjut nanti saya hubungi lagi ya 

mas. 

Iya mas aan. Nanti silahkan di WA saja 

saya. 

dapatnya lebih gede 

ya mas, jadi 

terkadang digunain 

buat piknik dan ya 

semacam itulah 

mas..” (W1/S2/409-

412) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..Ya kadang kita 

makan malam juga 

mas. Kadang kalau 

ada bonus banyak 

kita gunakan buat 

agenda seperti itu..” 

(W1/S2/425-427) 
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Ini kelanjutan wawancara yang kemarin ya 

mas 

Kemaren kan mas menyinggung terkait 

perekonomian, kira-kira selama mas angki 

bekerja disini itu semata-mata untuk 

memenuhuhi kebutuhan keluarga? 

Sebenarnya beberapa karakteristik orang 

di Jogja itu adalah untuk perekonomian 

keluarga. Tetapi kalau saya bekerja itu 

adalah ibadah mas. Ibadah itu bisa untuk 

menghidupi anak istri ataupun 

bermanfaat bagi orang lain dan 

menjadikan orang lain bermanfaat. 

Berarti urutan utamanya tetap ibadah ya mas? 

Tetap ibadah mas. 

Selain ibadah ada faktor lain lagi tidak mas? 

Ya itu kan komplek ya mas. Jadi ujung-

ujungnya ya nanti tetap ibadah mas 

Untuk keluarga sendiri apakah mendukung 

dengan pekerjaan yang mas angki lakukan? 

Kalau keluarga saya itu yang penting 

pekerjaan saya halal saja mas. Apapun 

kamu yang penting halal. Kamu mau jadi 

manager, general manager, supervisor, 

bahkan ob sekalipun yang penting halal 

mas. Cuman itu aja. Yang penting apa 

yang dinafkan untuk anak istri itu halal 

mas. 

Tidak pernah ada tuntutan dari keluarga mas 

 

 

 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..kalau saya bekerja 

itu adalah ibadah mas. 

Ibadah itu bisa untuk 

menghidupi anak istri 

ataupun bermanfaat 

bagi orang lain dan 

menjadikan orang lain 

bermanfaat.” 

(W2/S2/8-11) 

 

 

 

Faktor Eksternal 

bekerja : 

“..Kalau keluarga saya 

itu yang penting 

pekerjaan saya halal 

saja mas. Apapun 

kamu yang penting 

halal..” (W2/S2/19-20) 
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harus ini itu? 

Tidak ada mas 

Mas kan sudah lama ya bekerja disini, 

apakah selama bekerja sudah merasa nyaman 

atau masih sering merasa gelisah atau 

kepikiran sesuatu dengan pekerjaannya? 

Sebenarnya kerja itu kan yang namanya 

ikut orang ya banyak tuntutan ya mas. 

Nyaman atau tidaknya itu tergantung 

kita. Dulu pernah mas Tanya seperti itu 

juga. Nah nyaman itu kan tergantung dari 

kita. Kalau kita sudah menyusun 

prosedurnya dengan baik nanti jalannya 

juga bakal baik mas.  

Kalau mas sendiri bagaimana? 

Ya sama seperti itu. Kalau kita bekerja 

prosedurnya sudah kita susun dengan 

baik pasti semuanya akan lancer. 

Tapi selama ini selalu sesuai realisasinya 

mas? 

Iya sesuai, karena kita selalu ada planning 

mas. Kalau kerja cuman ah cuman 

berangkat pagi trus nanti pulang malam, 

ya sama saja. Nanti ujung ujungnya 

kerjaan dia ngga akan terurus. Kan sudah 

ada plannya harus ngapain. Sekarang kan 

lagi musim liburan nih. Orderannya 2x 

lipat, nah itu kita planning. Mana aj yang 

di kantor, mana aj yang di lapangan dan 

butuh kita bantu. Kalau saya biasanya 

saya siapkan seperti itu. Jadi semuanya 

dapat terkirim dan tidak terjadi 

komplain. 

Kira-kira dengan sistem seperti itu mas 

merasa tertekan tidak? 

Kalau saya sih tidak. Cuman kembali ke 

karakter ya. Biasanya orang tertekan itu 

kan pasti ada sebabnya. Ngga ada asap 

ngga ada api kan. Nah begitu. Jadi 

biasanya kalau ada complain atau apa itu 

karena kerja kita tidak benar dan tidak 

sesuai dengan struktur dan prosedur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..Kalau kita bekerja 

prosedurnya sudah kita 

susun dengan baik 

pasti semuanya akan 

lancer…” (W2/S2/40-

42) 

“..kita selalu ada 

planning mas..” 

(W2/S2/44) 
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Atau istilahnya karena omongannya tidak 

enak dan bisa jadi juga karena miss. 

Tapi pernah merasakan tekanan itu mas? 

Ya itu pasti ada lah. Yang namanya 

distribusi juga ad, kamu harus kesana trus 

ngga mau itu juga ada pasti. Tergantung 

kita gimna caranya agar dia mau. 

Dulu untuk menangi hal seperti itu apa yang 

dilakukan mas? Apakah pola komunikasi ke 

atas yang di perbaiki mas? 

Ya betul. Kita tu kan ada struktur ya mas. 

Kalau dari saya mentok, saya kan punya 

atasan. Trus kalau atasan saya mentok dia 

kan masih punya atasan lagi. Tapi selama 

ini apa yang di perintahkan ke saya itu 

fine-fine saja. Saya masih mampu 

mengkondisikan dengan baik. Jadi 

menurut saya belum ada tekanan tpi ya 

memang disetiap perusahaan itu selalu 

ada tekanan tetapi tergantung dari kita 

menghadapi tekanan itu seperti apa.  

Kalau untuk anggota perusahan ini itu 

memberi dampak tidak terhadap perusahaan 

ini? 

Yang namanya tim itu pasti memberi 

dampak positif dan negative. Kalau kita 

memberikan penjelasan yang baik seperti 

kekeluargaan itu pasti akan memberi 

dampak yang positif.  Tapi kalau hanya 

menekankan ini bisnis jadinya pasti tidak 

kekeluargaan dan hanya akan 

menimbulkan efek negative saja. besok 

coba terapin aja kalau jenengan masuk 

perusahaan yg gede. Saya yakin anak 

buah jenengan akan banyak yang keluar. 

Pernah tidak mas mengalami hal-hal negative 

itu selama di perusahaan ini? 

Ya ada mas. Pernah ada yang merasa 

tidak adil. Tapi bagi saya adil itu bukan 

merata ya mas. Tetapi ada beberapa 

kategori adil menurut saya. Kalau adil 

dari segi distribusi berarti ada beberapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..selama ini apa yang 

di perintahkan ke saya 

itu fine-fine saja. Saya 

masih mampu 

mengkondisikan 

dengan baik..” 

(W2/S2/76-78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan : 

“..adil dari segi 

distribusi berarti ada 

beberapa peta yang 

perekonomiannya yang 
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peta yang perekonomiannya yang bagus. 

Otomatis targetnya gede. Nah seperti itu 

namanya proposional mas, adil dan 

terbagi rata. Ya kira-kira seperti itu lah 

mas. Hehe 

Berarti untuk perekonomian mas bukan 

menjadi alasan utama ya dalam bekerja? 

Ya yang perekonomian itu mas, kita 

bekerja itu untuk siapa. Ya ujung-

ujungnya uang juga kan mas. Tetapi 

orang bekerja itu kan ada proses dan ada 

hasil. Nah kalau saya itu nemekankan ke 

proses dulu. Proses itu tidak akan 

mengkhinati hasil mas. Kalau proses itu 

bener berarti hasilnya benar. 

Baik mas siap. Kalau begitu wawancaranya 

seperti ini dulu ya mas.  

oia kalau boleh saya mau wawancara teman 

dekat mas di kantor boleh? 

Iya silahkan mas. 

bagus. Otomatis 

targetnya gede. Nah 

seperti itu namanya 

proposional mas, adil 

dan terbagi rata..” 

(W2/S2/100-103) 

 

 

 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..bekerja itu kan ada 

proses dan ada hasil. 

Nah kalau saya itu 

nemekankan ke proses 

dulu. Proses itu tidak 

akan mengkhinati hasil 

mas..” (W2/S2/109-

112) 
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Pagi mas. Ini merupakan wawancara 

tambahan dari sebelumnya ya mas. 

Iya 

Bagaimana sejarah awal berdirinya 

perusahaan ini di Jogja yang mas 

ketahui? 

Kalau yang di Jogja itu kan memang 

awalnya kan disini kontrak, trus ada 

beberapa kali kontrak. Diimbangi 

dengan penjualan yang sangat bagus 

dari managemen memutuskan untuk 

pembelian tanah dan memutuskan 

untuk mendirikan kantor dengan hak 

milik sendiri sehingga engga kontrak 

hingga saat ini..berdiri seperti itu dan 

penjualannya juga bagus. 

Itu sekitar tahun berapa ya mas? 

Dulu..udah lama banget. Kalau 

pembelian ini sih sekitar 2000 berapa 

yaa.. 2010 kali ya. 

Apa sih cita-cita perusahaan sosro ini 

mas? 

Prinsipnya perusahaan ini adalah kan 

NIAT BAIK kan hasil baik otomatis 

juga mengepek ke karyawan dan 

perusahaan juga. Jadi kaya dia itu 

mempunyai niat baik bahwasanya 

kalau kita kerja yang baik.. kita apa 

namanyaa.. di lapangan baik itu 

otomatis semuanya akan baik. Dari 

 

 

 

 

Sejarah Perusahaan : 

“..Kalau yang di Jogja itu kan 

memang awalnya kan disini 

kontrak, trus ada beberapa 

kali kontrak. Diimbangi 

dengan penjualan yang sangat 

bagus dari managemen 

memutuskan untuk 

pembelian tanah dan 

memutuskan untuk 

mendirikan kantor dengan 

hak milik sendiri sehingga 

engga kontrak hingga saat 

ini..” (W3/S2/6-13) 

Sejarah perusahaan : 

“..Kalau pembelian ini sih 

sekitar 2000 berapa yaa.. 

2010 kali ya..” (W3/S2/15-

16) 

visi dan misi perusahaan : 

“..Prinsipnya perusahaan ini 

adalah kan NIAT BAIK kan 

hasil baik otomatis juga 

mengepek ke karyawan dan 

perusahaan juga. Jadi kaya 

dia itu mempunyai niat baik 
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managemen itu percaya seluruhnya 

itu dari segi positif dulu, kalau 

memang dari orang itu, orang yang 

kerja disini dia ragu-ragu atau negatif 

thinking segala macam otomatis 

hasilnya juga engga baik. 

Itu cita-cita perusahaan secara umum ya 

mas? 

Yaa. untuk di Jogja sendiri apakah 

punya cita-cita sendiri mas? 

Ee kita ngikut sentral mas. Engga 

mungkin kita punya cita-cita sendiri. 

Yang jelas itu kan mengembangkan 

perusahaan. Nah yang kaya gitu 

Mengembangkan perusahaan itu seperti 

apa ya mas? 

Ya contohnya profit erointatif kan 

sosro. Sasarannya untuk distribusi 

lebih bagus, penjualan lebih 

meningkat dari tahun ke tahun.. kaya 

gitu. sama halnya dengan perusahaan 

yang lain. 

Itu kan kaitannya dengan pelanggan ya 

mas, kalau untuk aset dan anggota 

perusahaan sendiri? 

Ya sama. Kalau penjualannya bagus, 

distribusinya bagus otomatis kan 

penambahan karyawan dan 

penambahan inventaris juga 

semuanya mengikuti. Tolak ukurnya 

ada dua distribusi dan penjualan. 

Kalau itu memang bagus dan 

melampaui otomatis SDM nya juga 

mengikuti. Engga mungkin lah 

penjualannya bagus terus SDM nya 

kurang engga ditambahin kan. Nah 

seperti itu. 

Posisi mas saat ini di perusahaan level 

yang mana? 

Kalau saya kan sales supervisor jadi 

ya level 9 kalau tidak salah 

Level sembilan itu berarti diatas 

bahwasanya kalau kita kerja 

yang baik.. kita apa 

namanyaa.. di lapangan baik 

itu otomatis semuanya akan 

baik. Dari managemen itu 

percaya seluruhnya itu dari 

segi positif dulu..” 

(W3/S2/18-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur perusahaaan : 

“..Kalau saya kan sales 

supervisor jadi ya level 9..” 

(W3/S2/54) 
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sampean masih ada lagi? 

Iya 

Maksudnya level 9 itu seperti apa ya 

mas? 

Sales supervisor mas namanya. Kan 

ada dari OB, asisten sales, salesman, 

Amdi, amsar, kaya gitu.. 

Level tertingginya kalau di Jogja itu apa 

ya mas? 

Kalau di Jogja kan pak SY. 

Itu level berapa ya mas? 

Level 13 kalau engga salah. Kalau 

engga 13 ya 11. 

Level 10 nya diisi apa mas? 

Level 10 nya engga ada. 11 atau 13 

kalau engga salah. Lupa saya. 

Kemudian apa sih visi dan misi 

perusahaan sosro ini mas dan bagaimana 

implementasinya? 

Ya kalau visi dan misi ada sih 

sebenarnya. Kalau implementasi di 

lapangan itu kan semua kan sispro ya. 

Kita kan punya tolak ukur masing-

masing. Semua karyawan itu diminta 

untuk menjalankan visi dan misi 

sosro ya kan. Ya salah satunya 

dengan bekerja dengan baik, yang 

kedua itu tersentral mas, kerja itu 

secara proporsinya sudah benar. 

Kaya kerja itu kita modelnya dengan 

kaya orang engga terkorinir itu kan 

ya kaya kuli bangunan. Kalau kita 

kan sudah punya sslot masing-masing 

jadi mereka itu masing-masing 

kerjaannya sudah tau. Jadi bagian ku 

ini apa, bagian mu ini apa.. jadi yang 

harus kita lakukan itu sudah tau. 

Teamworking lah mas an. 

Itu merupakan sistem yang memang 

sudah terpusat atau masing-masing 

wilayah itu memiliki sistem yang 

berbeda-beda mas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi dan misi Perusahaan : 

“..Ya salah satunya dengan 

bekerja dengan baik, yang 

kedua itu tersentral mas, kerja 

itu secara proporsinya sudah 

benar..” (W3/S2/72-79) 
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Ya implementasi itu kan beda-beda ya 

mas. Seumpama contoh nih, kita 

memiliki visi dan misi A dan itu kan 

implementasi di setiap wilayah beda-

beda. Memang tujuannya sama, tapi 

kan memang kadang ada orang yang 

dengan kondisi seperti ini saya harus 

mempunyai solusi seperti ini, ini tidak 

bisa diimplementasikan di wilayah 

yang lain. Setau saya seperti itu mas 

dan perusahaan yang lain pun sama. 

Walaupun kita disatu perusahaan nih 

tapi di wilayah A programnya seperti 

ini, di wilayah B juga programnya 

beda. Jadi caranya disitu 

meningkatkan penjualan. Kaya gitu. 

Yang membuat perusahaan ini berbeda 

dengan perusahaan yang lain apa ya 

mas? 

Ya itu tadi. Kita kan sistemnya 

kekeluargaan. Sama managernya itu 

dibikin niat baik.. hasil baik. Karena 

dengan kita berniat baik.. niat baik 

itu kan sebenarnya ada banyak ya 

mas, dari kita bekerja adalah ibadah, 

kita bekerja untuk anak istri, untuk 

mencari penghasilan agar hidupnya 

lebih mapan, agar kita nantinya 

promosi alias nantinya naik jabatan. 

Semua kan niat baik dan hasilnya pun 

pasti akan baik. 

Apa hal yang mendasari mas bekerja di 

perusahaan sosro ini? 

Ya awalnya dulukan pertama, dulu 

awalnya itu saya pernah kerja di agen 

aqua. Saya kerja disitukan selama 3 

bulan, dibanding dengan sosro yang 

seperti ini itu kan dari segi 

pendapatan kan berbeda, yang kedua 

dari segi jaminan karyawan itu juga 

berbeda. Kalau dulu kan tidak seperti 

sosro yang sekarang ini. Akhirnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Kita kan sistemnya 

kekeluargaan. Sama 

managernya itu dibikin niat 

baik.. hasil baik. Karena 

dengan kita berniat baik..” 

(W3/S2/104-106) 

 

 

Mengembangkan budaya 

kualitas : 

“..dari kita bekerja adalah 

ibadah, kita bekerja untuk 

anak istri, untuk mencari 

penghasilan..” (W3/S2/107-

109) 
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saya beralih ke perusahaan ini. 

Jaminan karyawan itu yang seperti apa 

ya mas? 

Kaya JHT, BPJS segala macam. 

Waktu itu kan engga ada di tempat 

saya dan waktu itu sosro sudah ada. 

Di waktu yang saya kerja belum ada. 

Jadikan kalau memang ada yang sakit 

itu sudah dijamin dari perusahaan. 

Kalau waktu itu engga ada. 

Artinya keamaan kerja ya mas? 

Iya 

Selain itu mas? 

Ya saleri ya mas. Dari itu tempat 

makan. Waktu itu kan saya di agen ya 

mas. Jadi ya itulah mas. 

Boleh diceritakan mas perjalan baik dan 

buruknya selama bekerja di perusahaan 

ini? 

Setiap perusahaan itu kan punya 

karakteristik masing-masing ya mas, 

punya cerita masing-masing dan 

semua perusahaan pasti ada plus dan 

minus dengan Sdmnya.. tergantung 

kita aja sih mas gimana cara kita 

membawa diri di perusahaan ini. 

Kalau kita mau..ee mindsetnya bagus 

kita namanya juga kita akan bagus 

mas. Kita engga akan bisa maju 

seperti sekarang ini, tapi kalau kita 

niatnya positif dan kita landasi 

dengan niat baik bekerja, diniatkan 

untuk keluarga, anak dan istri itu 

nanti, disitu nanti akan bisa 

menaikkan pendapatan kita. 

Ee hal-hal baiknya apa saja yang 

didapatkan mas? 

Banyak sih mas kalau di sosro itu. 

Hal-hal baik itu di kita tu selain 

teamwork, kekeluargaan kita tu lebih 

erat mas. Antara satu sama lainnya 

itu mereka lebih atau keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niat suci : 

“..Kalau kita mau..ee 

mindsetnya bagus kita 

namanya juga kita akan 

bagus mas. Kita engga akan 

bisa maju seperti sekarang 

ini, tapi kalau kita niatnya 

positif dan kita landasi 

dengan niat baik bekerja, 

diniatkan untuk keluarga, 

anak dan istri itu nanti, disitu 

nanti akan bisa menaikkan 

pendapatan kita..” 

(W3/S2/142-148) 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Hal-hal baik itu di kita tu 

selain teamwork, 

kekeluargaan kita tu lebih 

erat mas..” (W3/S2/150-151) 
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Mungkin dibanding dengan 

perusahaan lain saya lihat tidak 

seperti itu. 

Hal-hal buruk yang pernah dialami mas? 

Hal-hal buruknya mungkin SDM 

keluar itu kan mungkin karena satu, 

sisi negatifnya ya mas.. kadang dia 

menjadi parasit.. kaya gitu. kan 

banyak yang seperti itu juga di 

perusahaan lain. Kalau kita kan lebih 

banyak menimbang. Kita ambil yang 

positif, yang negatif kita engga usah 

pakai. 

Terkait karyawan yang seperti parasit 

tadi pernah terjadi ya mas di sosro? 

Engga sering sih. Paling berapa 

persen gitu, engga nyampai 10%. 

Saya yakin semua perusahaan 

mengalami seperti itu 

Setiap bulan apakah selalu mengalami 

hal seperti itu mas? 

Engga. Biasanya itu kan karyawan-

karyawan yang agak lama yang 

mempengaruhi karyawan junior, ya 

kaya gitu lah. 

Kemudian  yang menajdi role model 

atau panutan mas dalam bekerja disini 

siapa ya mas? 

Kalau panutan otomatis ya atasan ya 

mas karena semuanya terstruktur. 

Selain dari pimpinan kan itu kita juga 

kan ada kaya email dari pusat.. itu 

sistem kerja kita secara terstruktur. 

Jadi kalau panutan itu kan sudah 

relatif ya mas. Otomatis kalau 

pimpinan ya diatasnya pak SY. 

Bagaimana dengan mas? Apakah yang 

ma lakukan selama ini berdampak baik 

bagi perusahaan? 

Selama ini ya alhamdulillah 

berdampak baik. Kalau saya 

berdampak buruk otomatis saya 
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sudah tidak disini mas. Menurut saya 

selama bekerja disini saya berdampak 

baik. Kalau saya berdampak buruk 

otomatis saya sudah tidak disini. 

Kira-kira ada hal yang bisa dicontohkan 

tidak ya mas dari berdampak baik 

tersebut? 

Ya itukan ujung-ujungnya 

pengelolaan SDM, SDK dan 

penjualan. Semuanya sama seperti 

itu, engga cuman saya, supervisor 

yang lainnya juga sama seperti itu. 

Kalau mereka berdampak buruk 

otomatis mereka tidak disini, otomatis 

sudah di roling atau engga disini atau 

bahkan sudah di resend.  

Mas megang berapa orang ya di 

perusahaan ini? 

Totalnya sih 13 ya mas 

Itu setiap suoervisor apap memegang 

segitu juga mas? 

Engga. Ada lebih.. ada yang.. rata-

rata segitu 13 – 15 orang 

Kemudian seperti apa sih mas 

memandang pekerjaan mas? 

Ya pekerjaan itu kalau dibikin.. 

semua pekerjaan itu sebenarnya 

engga berat tergantung kita 

menjalannya aja. Sekarang jenengan 

aj. Kalau sekarang jenengan sudah 

lulus, sebenarnya jenengan berat kan 

ya, kalau jenengan enjoi berpikirnya 

untuk masa depan,  berpikir ada 

sesuatu yang membikin jenengan itu 

lebih bagus itu kan ada otomatis dari 

sisi positifnya. Coba kalau dari awal 

jenengan berpikir dari segi negatifnya 

otomatis engga selesai kan. Sama 

dengan pekerjaan. 

Pernah tidak mas mengalami kritik dari 

bawahan? 

Sering mas kalau itu. Jadi semua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..semua pekerjaan itu 

sebenarnya engga berat 

tergantung kita menjalannya 

aja..” (W3/S2/207-209) 
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karyawan itu pasti  ada kritikan. 

Entah itu dari atasan dari bawahan 

pun ada. Tergantung gimana caranya 

kita memperbaiki mas. Kalau kita 

engga menerima kritik otomatis kita 

repot. Kalau kerja ya kita harus siap 

menerima kritikan otomatis untuk 

membangunkan kita. 

Kalau kritik yang biasanya terjadi seperti 

apa ya mas? 

Biasanya sih komplain karena mereka 

tidak..merasa tidak diperhatikan. 

Sama halnya dengan pelanggan 

seperti itu. Engga dikirim segala 

macam.. ya hampir sama lah kritikan 

Terus pola yang mas terapkan dalam 

menghadapi kritik seperti apa mas? 

Ya kita cari solusinya toh. Mereka 

butuh apa ya kita berikan. Sama 

halnya kaya jenengan itu butuh 

sesuatukan ototmatis dikasih sesuatu. 

Berarti hal-hal yang berkaitan dengan 

penjualannya 

Iya. Kalau terkait kinerja atau segala 

macam? 

Kalau kinerja sama. Biasanya kan 

kinerja itu terkait dengan supporting 

kaya SDK itu kan mereka kadang 

ngeluh ko engga ada terus kita yang 

nyediain. Ya hampir sama sih. 

Secara pribadai itu kritik itu belum 

pernah ya mas? 

Kalau selama ini sih belum pernah 

Terus selama bekerja hal menyenangkan 

dan hal tidak menyenangkan apa sih 

yang pernah ditemui bersama anggota 

perusahaan mas? 

Hal menyenangkan dan tidak 

menyenangkan ya banyak ya. 

Hal menyenangkan dulu mungkin mas? 

Kalau hal menyenangkan itu ya kalo.. 

apa namanya..  kaya mencapai target 

Komunikasi dan inovasi : 

“..Jadi semua karyawan itu 

pasti  ada kritikan. Entah itu 

dari atasan dari bawahan pun 

ada. Tergantung gimana 

caranya kita memperbaiki 

mas..” (W3/S2/219-222) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..Ya kita cari solusinya toh. 

Mereka butuh apa ya kita 

berikan..” (W3/S2/234-235) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..kaya mencapai target itu 

hal menyenangkan kaya 

dapat bonus itu hal 

menyenangkan..” 

(W3/S2/252-254) 
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itu hal menyenangkan kaya dapat 

bonus itu hal menyenangkan. Yang 

tidak menyenangkan itu kita di 

komplen saya pengiriman itu los, 

tidak ada stok dan lain-lain itu hal 

yang tidak menyenangkan di 

pekerjaan. Seperti itu mas. 

Terkait mencapai target  tadi, kira-kira 

sering tidak ya mas tim nya mas tidak 

mencapai target? 

Selama ini kita mencapai target terus 

Belum pernah tidak mencapai target 

mas? 

Ya kita kan ada plot-plotan, sampai di 

bawah 80% itu belum pernah. Selalu 

di atas 

Kemudian bagaimana cara mas dalam 

menghadapi anggota yang berprestasi 

ataupun yang bermasalah? 

Itu biasanya kan kalau di kita itu 

engga semua nya itu orang dipikir 

jelek ya, kita ambil satu-satu aja, kita 

4 mata.. kita tanyain seperti apa 

masalahnya. Kalau ada karyawan 

yang bermasalah pasti saya panggil 

dan saya kasih komitmenkan dia. Jadi 

kalau ada masalah saya panggil terus 

saya suruh bikin surat pernyataan 

bahwa dia tidak akan mengulangi 

lagi. Kalau dia mengulangi lagi 

otomatis dia siap dengan sanksi yang 

diberikan, bisa jadi SP 2, SP 3 atau 

disuruh mundur. Soalnya engga 

pernah langsung keras, saya engga 

pernah. Selama di sosro itu belum 

pernah seperti itu, marah-marah itu 

belum pernah. 

Terus bagi karyawan yang berprestasi 

gimana cara? 

Kalau di sosro ada reward biasanya. 

Kalau di sosro seeprti itu.. saya yakin 

semua perusahaan hampir sama sih, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi : 

“..kita ambil satu-satu aja, 

kita 4 mata.. kita tanyain 

seperti apa masalahnya..” 

(W3/S2/267-269) 

 

 

 

 

 

“..Jadi kalau ada masalah 

saya panggil terus saya suruh 

bikin surat pernyataan bahwa 

dia tidak akan mengulangi 

lagi. Kalau dia mengulangi 

lagi otomatis dia siap dengan 

sanksi yang diberikan, bisa 

jadi SP 2, SP 3 atau disuruh 

mundur..” (W3/S2/71-276) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..Kalau di sosro ada reward 

biasanya..” (W3/S2/281) 
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kalau berprestasi pasti ada 

rewardnya.  

Cuman sistemnya yang berbeda ya mas? 

Sistem yang biasanya berbeda, kalau 

yang berprestasi dapatnya segini. 

Bagaimana sih cara mas mempengaruhi 

anggota mas? 

Mempengaruhi dalam hal apa ini? 

Dalam hal bekerja 

Kalau dalam hal bekerja ya sesuai 

sispro juga ya mas. Kalau keluar dari 

sispro ya kita tanyain, kita panggil 

kenapa ko seperti ini.  

Kalau secara sistem mas pribadi seperti 

apa? 

Kalau saya ya ngikut sistem ya mas. 

Saya engga pernah bekerja sesuai 

keinginan pribadi saya. Kalau 

keinginan pribadi berarti saya owner, 

kalau sata owner engga masalah.. 

saya cuman karyawan, saya punya 

sistem itu yang saya jalankan. Selama 

ini yang saya jalankan ya seperti itu. 

Sistem yang kemudian dibangun untuk 

mempengaruhi bawahan itu seperti apa 

mas? 

Ya ada kami itu secara prosedur. 

Kalau diluar ini ya... selama ini ya 

mereka engga masalah. Selama ini 

mereka berpikir sispro itu ya.. mereka 

engga berpikir untuk kembali dan 

menjadi lebih baik. 

Kalau cara-cara secara kepemimpinan 

seperti apa ya mas? 

Semua ya hampir sama mas. Kalau 

kepemimpinan kita punya sistem. 

Orang itu di Jogja itu gimana caranya 

kita bisa mempengaruhi orang tanpa 

merendahkah orang tersebut. 

Contohnya nih saat dia ada masalah 

kita bantu untuk memperbaiki, 

jangan kita menjustmen dia, kita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhlaqul karimah : 

“..Orang itu di Jogja itu 

gimana caranya kita bisa 

mempengaruhi orang tanpa 

merendahkah orang tersebut. 

Contohnya nih saat dia ada 

masalah kita bantu untuk 

memperbaiki, jangan kita 

menjustmen dia, kita bantu 

gimana caranya agar dia lebih 

baik lagi..” (W3/S2/313-319) 
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bantu gimana caranya agar dia lebih 

baik lagi, begitu kalau saya. Jadi kita 

pangku begitu. 

Jadi sistem dengan cara saling 

membantu ya mas. 

Iya.. he em 

Kemudian seberapa jauh mas memahami 

perusahaan dan anggota perusahaan? 

Semua itu bisa dilihat dari 

karaktersitik orang ya mas. Kalau 

saya, kalau melihat dia dari keluarga 

baik-baik dia pasti jadi orang baik. 

Kebetulan saya juga kan tau latar 

belakang dari mereka. Saya kan juga 

sudah lama disini mas jadi dari situ 

saya juga tau caranya mereka bekerja 

untuk siapa untuk apa jadi saya tau 

dari situ, dari situ saya bisa 

mehamahi orang tersebut. 

Kalau terkait perusahaan mas? 

Ya hampir sama mas. Contoh nih dari 

jenengan, secara absensi sudah bagus, 

secara pekerjaan sudah bagus, 

otomatis saya tinggal poles saja dan 

kamu nanti bisa di promosikan. Kalau 

nanti saya lihat kamu absensinya 

jelek, kerjaannya engga selesai-

selesai..kamu tak panggil maunya 

seperti apa, kamu engga cocok begini, 

kamu engga cocok jadi begini. Atau 

nanti saya panggil sesuai jabatan 

pekerjaannya.  

Terkait dengan anggota perusahan, kalau 

mas memahami sistem perusahaan itu 

seperti apa? 

Memahami perusahaan itu semua kan 

ada slot-slotnya dari pasal 1 sampai 

berapa itu ada berapa kan banyak 

ada banyak sekali. Dari situ kan 

sudah tersturktur, misalnya dari 

pertama jenengan absennya kosong-

kosong nih. Nah yang di panggil kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan : 

“..secara absensi sudah bagus, 

secara pekerjaan sudah 

bagus, otomatis saya tinggal 

poles saja dan kamu nanti 

bisa di promosikan..” 

(W3/S2/335-337) 
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ada buktinya, semisal kamu ada 

absennya kosong 5 kali, jadi tinggal 

panggil aja mas. Sistemnnya ya sama 

dan kita tinggal mengikuti itu saja. 

Kerjannya terstruktur ya mas? 

Iya kerjanya sudah terstruktur, 

semua sudah tersistematis. Kita engga 

bisa kerja semau gue. Ada sistemnya, 

ada pasal-pasalnya. 

Apa saja hal yang mas lakukan sebelum 

bekerja dan memimpin? 

Kalau saya itu sebetulnya saya itu 

yang jelas berdoa dulu mas.. agar 

saya dilancarkan, yang kedua saya 

engga salah arah, karena sekali saya 

salah arah kebawahnya pasti salah 

semua, walaupun mereka itu nanti 

engga ngikut perintah saya. Kalau 

saya salah pun nanti mereka ngomong 

ke saya. Dan itu saya menerima hal 

seperti itu, saling keterbukaan 

Bagaimana cara yang mas lakukan jika 

menghadapi permasalahan di 

perusahaan? Boleh diceritakan? 

Permasalahan dari segi 

penyimpangan juga pernah. Jadi ya 

itu kita selesaikan baik-baik mas. 

Pertama karena memang dari 

penyimpangan melalui uang, kita 

selesaikan baik-baik, mau balikin 

terus nanti resend, kalau nanti dia 

engga mau kita ke jalur hukum. Kan 

memang pernah ada. Kalau di sosro 

itu sebenarnya semuanya keras mas, 

bahkan sampai jalur hukum pernah 

ada. 

Hal tersebut bisa terjadi karena apa mas? 

Ya mungkin karena watak seseorang, 

latar belakang seseorang, mungkin 

dia lagi kekurangan akhirnya ngambil 

jalan pintas. Semua kan ada 

kesempatan di ambil, jadi pas dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses ilahiyah : 

“..Kalau saya itu sebetulnya 

saya itu yang jelas berdoa 

dulu mas.. agar saya 

dilancarkan, yang kedua saya 

engga salah arah, karena 

sekali saya salah arah 

kebawahnya pasti salah 

semua, walaupun mereka itu 

nanti engga ngikut perintah 

saya..” (W3/S2/360-365) 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi : 

“..Jadi ya itu kita selesaikan 

baik-baik mas. Pertama 

karena memang dari 

penyimpangan melalui uang, 

kita selesaikan baik-baik, 

mau balikin terus nanti 

resend, kalau nanti dia engga 

mau kita ke jalur hukum..” 

(W3/S2/371-375) 
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butuh dia ngambil. 

Hal-hal semacam itu yang kemudian 

disalahkan siapa mas? 

Ya sebenarnya kalau seperti itu ya 

lihat kondisi dulu mas. Kalau 

memang yang salah itu sistemnya ya 

yang ditegur supervisornya. Tapi 

selama ini kesalahan memang dari 

pihak usernya, jadi dia memang 

dengan sengaja melakukan hal 

tersebut untuk memperkaya diri.. ya 

ada. Seperti itu.. 

Hal-hal yang semacam itu apa karena 

komunikasi atau kurangnya keterbukaan 

mas? 

Bukan karena masalah komunikasi 

ya, tapi sebenarnya dia sudah sangat 

butuh, kebutuhan sangat mendesak 

jadi melakukan hal seperti itu. 

Pola seperti apa sih yang mas hadapi 

dalam berkomunikasi ke bawahan? 

Saya sih berkomunikasi itu.. 

komunikasi sih sama seperti hal 

biasanya atas yag dibutuhkan saat 

ini.. kaya gitu aja. Kita engga bertele-

tele, kita langsung ke pointnya aj. 

Kalau malah terlalu lama engga 

masuk. 

Ini pola komunikasi yang sifatnya 

langsung pointnya saja ya mas. 

Iya langsung pointnya saja 

Kalau terkait kerjaan, kira-kira usia kerja 

anggota perusahaan ini rata-rata berapa 

tahun mas? 

Ya banyak ya mas. Kaya saya itu 

sudah 14 tahun, banyak sekali 

sebenarnya mas. Rata-rata diatas 5 

tahun semua. 

Alasan kenapa bisa bertahan sampai 

rata-rata diatas 5 tahun itu kenapa ya 

mas? 

Ya karena mereka nyaman dengan 

 

 

 

Tanggungjawab : 

“..Kalau memang yang salah 

itu sistemnya ya yang ditegur 

supervisornya..” 

(W3/S2/388-389) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi : 

“..komunikasi sih sama 

seperti hal biasanya atas yag 

dibutuhkan saat ini.. kaya gitu 

aja. Kita engga bertele-tele, 

kita langsung ke pointnya 

aj..” (W3/S2/401-404) 

 

 

 

 

 

Sejarah perusahaan : 

“..Rata-rata diatas 5 tahun 

semua..” (W3/S2/412-413) 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 
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pekerjaan. Jadi mereka ya merasa 

terbantu, dia merasa bekerja ini ya 

bisa totalitas, bisa nyaman. Jadi ya itu 

kalau bekerja sudah bisa merasa 

nyaman, sudah klop dengan 

teamworknya ya dia akan bisa 

bertahan lama. Ya semua perusahaan 

kan biasanya seperti itu, engga cuman 

di sosro aj. 

Kalau di sosro alasan nyamannya apa 

mas? 

Ya karena itu tadi, teamwork tadi,  

pekerjaannya memang sudah jalan. 

Ya seperti itu mas. 

Kemudian bagaimana gaya yang mas 

lakukan dalam memimpin? 

Ya biasanya aj sih mas, cuman kalau 

yang saya butuhkan itu di tim saya itu 

jarang komplen mas.  Jadi jangan 

sampa ada komplen dari klien dari 

eksternal maupun internal, itu yang 

saya terapkan di tim saya, karena 

sekali komplen bisa jadi akan 

kemana-mana. Bisa ke saya, bisa ke 

managemen.. makanya di situ jangan 

sampai ada komplen dari eksternal 

maupun internal, jadi gimana 

caranya kita bisa memberikan solusi 

atas permasalahan dan semua saya 

terapkan di tim saya. 

Cara-cara yang dilakukan apa ya mas? 

Yang pertama yang saya lakukan ya 

minta maaf, karena kita kalau di 

komplen otomatis kita salah, pertama 

kita minta maaf terus yang kedua kita 

kasih solusi. Semua saya yakin seperti 

itu. 

Kalau pola yang diterapkan ke anggota 

perusahaan seperti apa ya mas? 

Ya sedikit banyaknya nanti mereka 

akan mencontoh saya. 

Berarti ada perilaku-perilaku yang masa 

“..Ya karena mereka nyaman 

dengan pekerjaan. Jadi 

mereka ya merasa terbantu, 

dia merasa bekerja ini ya bisa 

totalitas, bisa nyaman..” 

(W3/S2/416-418) 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..teamwork tadi,  

pekerjaannya memang sudah 

jalan..” (W3/S2/424-425) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi : 

“..Yang pertama yang saya 

lakukan ya minta maaf, 

karena kita kalau di komplen 

otomatis kita salah, pertama 

kita minta maaf terus yang 

kedua kita kasih solusi..” 

(W3/S2/440-443) 
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tonjolkan dalam memimpin, itu 

contohnya apa saja ya mas? 

Contohnya kalau saya sih jarang 

memarahi mas, saya jarang 

memarahi, saya cuman ya.. kaya tadi, 

kalau punishment saya cuman suruh 

bikin surat, surat itu saya simpan dan 

dia juga simpan. Kalau suatu saat dia 

melanggar ya saya keluarkan. Ya 

kaya gitu. itu saya sudah ampuh lah 

menurut saya. 

Keluhan yang sering mas dengar seperti 

apa kira-kira mas? 

Kalau keluhan pribadi jarang ya mas. 

Kalau keluhan di lapangan ini 

biasanya.. apa namanya.. kaya stok 

kurang biasanya mereka mengeluh, 

kaya alat rusak, segala macamnya. 

Berarti untuk keluhan pribadai itu jarang 

ya mas? 

Jarang kalau keluhan pribadi 

Seperti apa sih mas menempatkan diri 

jika terjadi permasalahan? 

Ya saya lihat dulu kondisinya, kaya 

semisal butuhnya apa, disitu selagi 

butuhnya kalau saya bisa cover ya 

saya bantu cover. Tapi selagi dia bisa 

sendiri ya dia selesaikan sendiri. 

Terus kalau di perusahaan 

kebanyakan saya bisa mencari 

solusinya, kalau diluar itu secara 

pribada ya dia sendiri kan. Kalau 

butuh bantuan ya otomatis saya bantu 

solusi. Selama ini jarang saya dengar 

keluhan pribadi, jarang sekali. 

Jika semisal ada permasalahan pribadi 

dan segala macam itu seperti apa 

Kalau itu jarang ya mas. Selama ini 

saya lihat mereka itu sudah 

profesional. Jadi mereka itu bisa 

menyelesaikan permasalahannya. 

Permasalahan keluarga ataupu 

 

 

Akhlaqul karimah : 

“..Contohnya kalau saya sih 

jarang memarahi mas..” 

(W3/S2/450) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..Kalau butuh bantuan ya 

otomatis saya bantu solusi..” 

(W3/S2/473-474) 
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permasalahan kantor mereka sudah 

bisa memilah-milah jadi tidak dibawa 

kesini. 

Pernah tidak sih mas memberi motivasi 

terhadap bawahan atau seperti apa mas 

memberi motivasi? 

Saya itu biasanya saya kaitkan ke 

keluarganya mas. Kamu bekerja itu 

untuk apa.. untuk anak istri, saya 

seperti itu. Kalau kamu bekerja untuk 

memperkaya diri, ya jangan di sosro, 

kamu cari yang lain aj. Kalau kamu 

kerja motivasinya untuk ibadah, 

untuk anak istri, untuk makan itu 

sebaiknya di sosro aj, soalnya sudah 

menjamin. 

Kenapa ko bisa dikatakan menjamin 

mas? 

Ya kalau engga menjamin saya sudah 

engga disini mas. Sudah 14 tahun saya 

di sini 

Berarti karena pengalaman mas angki 

ya? 

Bukan pengalaman, karena hal yang 

didapatkan itu kan selalu.. kalau 

belajar ya istimewa di sini, kalau 

pengalaman ya sudah banyak juga 

disini.. gimana cara mengatasi 

pelanggan, gimana caranya mengatasi 

permasalahan di kantor.. itu semua 

ada disini mas 

Itu memang sudah dari perusahaan 

seperti itu atau memang dari pribadi 

yang belajar? 

Kalau saya pribadi yang belajar. 

Melalui sistem-sistem yang ada, 

karena disini untuk orang 

membimbing itu jarang, gimana 

caranya kita mengembangkan diri 

sendiri.  

Nah kemudian bagaimana cara yang mas 

lakukan dalam pengelolaan aset dan 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan budaya 

kualitas : 

“..Kalau kamu kerja 

motivasinya untuk ibadah, 

untuk anak istri, untuk makan 

itu sebaiknya di sosro aj, 

soalnya sudah menjamin..” 

(W3/S2/486-488) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niat suci : 

“..Kalau saya pribadi yang 

belajar..” (W3/S2/505) 
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anggota perusahaan? 

Kalau aset itu kan semuanya sudah 

dijamin, di pasal-pasal perusahaan 

sudah ada, jadi kita tinggal 

menjalankan di lapangan saja mas. 

Contoh kaya SDK-SDK yang rusak, 

oo ini yang rusak tinggal diganti, oo 

ini ada yang kerusakannya seperti ini 

tinggal dibenerin. Ya semuanya sudah 

terstruktur mas, kita tinggal 

menjalani saja. 

Berarti sudah tersistem ya mas? 

Iya tersistem mas, kecuali kalau saya 

owner mungkin berbeda.  

Sistem-sistem seperti apa saja sih mas 

dalam bekerja karyawan itu? 

Kalau sistem sih sudah banyak di 

karyawan itu, contoh kaya absensi, 

kaya untuk.. ya untuk dititipin, 

penotaan.. masing-masing. Ya kalau 

untuk yang sama semua itu adalah 

absensi pribadi, kedisiplinan, 

kerapian, dalam hal yang sama ya. 

Kalau secara prosedur masing-masing 

orang berbeda secara pekerjaan.  

Apa hal yang mendorong mas memilih 

menjadi pemimpin dengan gaya seperti 

itu? 

Kalau memilih mungkin ya bukan ya.. 

apa namanya. Punya gaya sendiri-

sendiri, punya naturalisasi sendiri-

sendiri. Kalau saya disuruh bentak 

dan segala macam saya punya rasa 

kan jadinya saya engga bisa. Saya 

kembalikan ke orangnya tersebut, 

kalau saya dibentak-bentak gitu 

rasanya seperti apa sih. Saya engga 

bisa seperti. Ya ada karakter seperti 

itu, makanya tadi saya bilang semua 

punya karakteristik masing-masing, 

saya tidak bisa dibandingkan dengan 

supervisor A, B, C, saya dengan 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..Contoh kaya SDK-SDK 

yang rusak, oo ini yang rusak 

tinggal diganti, oo ini ada 

yang kerusakannya seperti ini 

tinggal dibenerin..” 

(W3/S2/514-518) 
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seperti ini, makanya kan mungkin 

mereka bisa nyaman dengan saya 

seperti ini atau mungkin juga mereka 

merasa oh ini enak.. bisa bekerja 

bareng-bareng. Kan ada juga 

karyawan yang berfikir bahwa saya 

cuman dihakimi tok, saya cuman 

disuruh-suruh tok, nah mungkin juga 

ada yang seperti itu, di sisi lain 

mungkin juga ada yang berfikir 

bahwa saya dibantu, saya itu kalau 

kerja seperti ini di bantu seperti ini.. 

nah itu yang membedakan karakter 

saya dengan karakter supervisor yang 

lain. 

Apa sih yang menjadi kelebihan dan 

kekurangan mas dalam memimpin? 

Kalau saya itu kelebihan dan 

kekurangan saya engga bisa menilai 

diri sendiri, kalau saya bisa menilai 

diri sendiri otomatis saya engga bisa 

maju ya. Saya biasanya sih melihat 

kurangnya saya. Yang kurangnya 

seperti apa nanti saya perbaiki. Yang 

kurangnya seperti apa nanti saya 

perbaiki, kalau kelebihan saya..saya 

engga maju nanti, jadi saya ya aku 

weh luweh ko..aku sudah baik ko, jadi 

saya engga maju nanti. Kategori baik 

itu relatif.. oh dia baiknya dari segi 

ini.  

Kalau selama ini yang mas lihat 

kurangnya dari mas sendiri itu apa? 

Kalau kurangnya saya itu, saya ini di 

segi perusahaan, saya kurang bisa 

mengembangkan perusahaan ini 

secara maksimal, kalau dari segi diri 

saya perbaiki terus. Contoh kalau 

saya ada salah saya pasti minta maaf 

dan akan saya perbaiki, kalau dari 

segi distribusi saya pasti 

mengembangkan lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhlaqul karimah : 

“..Contoh kalau saya ada 

salah saya pasti minta maaf 

dan akan saya perbaiki, kalau 

dari segi distribusi saya pasti 

mengembangkan lagi..” 

(W3/S2/572-575) 

 

 



252 
 

745 

746 

747 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

768 

769 

770 

771 

772 

773 

774 

775 

776 

777 

778 

779 

780 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

Kemudian bagaimana cara mas dalam 

memotivasi diri sendiri? 

Saya tu punya satu tujuan mas, yaitu 

saya punya keluarga mas. Kalau saya 

bisa maju kenapa sih keluarga saya 

engga bisa maju. Semua kan kembali 

kebelakang saya mas, kalau saya 

menghadap sesuatu atau ingin 

mengerjakan sesuatu tanpa ada yang 

kita jalankan atau kita buat 

gandengan gitu sama aj nol nanti. 

Apakah lingkunga ini menjadi 

lingkungan yang diharapkan mas? 

Selama ini iya.  

Lingkungan yang seperti apa ya? 

Ya memang lingkungan seperti 

keluarga sendiri ya mas kalau di sosro 

itu. Kalau saya sih selama ini nyaman 

bekerja disini. Suatu perusahaan itu 

ada prosedur memang iya mas, tapi 

kita kan lebih.. kan ada beberapa 

orang yang kena pressur terus dia  

merasa ini.. engga kuat keluar.. terus 

dia benci dengan atasan itu ada juga. 

Dari sisi positifnya pemimpim itu 

seperti ini ya, dia membangun kita 

seperti apa.  

Apakah menggunakan gaya 

kepemimpinan yang mas terapkan tadi 

menjadi hal yang harus atau bagaimana? 

Kalau dari saya ini selama saya minta 

tolong dijalankan, kalau saya kasih 

perintah tu saya minta tolong, saya tu 

bukan kamu gini-gini.. saya minta 

tolong kamu begini. Jadi kaya 

pimpinan tu welas, di manusiakan. 

Hambatan apa yang selama ini mas 

temui selama proses kepemimpinan? 

Kalau hambatan sih selama ini.. kalau 

saya sih selama ini mas.. jarang 

jarang juga sih mas. Semua yang 

diperintahkan oleh atasan kita 

 

 

Faktor eksternal bekerja : 

“..Saya tu punya satu tujuan 

mas, yaitu saya punya 

keluarga mas..” (W3/S2/578-

579) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor eksternal bekerja : 

“..Ya memang lingkungan 

seperti keluarga sendiri ya 

mas kalau di sosro itu..” 

(W3/S2/589-590) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi : 

“..Kalau dari saya ini selama 

saya minta tolong dijalankan, 

kalau saya kasih perintah tu 

saya minta tolong..” 

(W3/S2/601-603) 
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825 
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827 

828 

jalankan aja mas, engga ada halangan 

atau hambatan 

Apa sih yang mas peroleh selama 

bekerja di perusahaan ini? 

Kalau saya itu bekerja disini saya bisa 

memahami karakter banyak orang. 

Gimana caranya kita bisa merawat 

tipikal A, B, C. Jadi saya bisa 

memahami bahwa kondisinya 

karyawan A dia dalam kondisi seperti 

ini, punya masalah seperti ini.. saya 

kasih solusi seperti ini, jadi saya 

dalam proses kepemimpinan itu tidak 

harus menghakimi mas, tidak harus 

memerintah. Gimana caranya kita itu 

menjadi pemimpin itu adalah gimana 

caranya agar tim kita merasa 

terbantu, tim kita merasa nyaman 

atas kepemimpinan kita, bukan 

merasa terhakimi, tersudut, tertekan. 

Kalau bekerja merasa tertekan 

otomatis kedepannya kamu tidak 

akan nyaman bekerja di sini. 

Oia didepan itu ada musholla ya mas, 

apakah ibadah menjadi dasar dalam 

bekerja di  tim mas dan seperti apa pola 

yang mas terapkan dalam mengajak tim 

mas? 

Kalau saya itu.. ya kalau masalah 

ibadah itu terkait pribadi masing-

masing ya mas, sama seperti yang 

saya katakan tadi, saya sebelum 

berangkat saya pasti berdoa dulu, di 

jalan saya selalu berdoa. Ya sama lah 

dengan tim saya dan saya lihat 

mereka juga menjalankan seperti apa 

yang saya jalankan. Ya mereka sudah 

dewasa mas, mereka sudah tau hal-

hal yang baik dan mana yang buruk. 

Seperti itu. 

Kemudian proses kepemimpinan mas 

merupakan bawaan dari diri mas atau 

 

 

 

 

Tanggungjawab : 

“..Kalau saya itu bekerja 

disini saya bisa memahami 

karakter banyak orang. 

Gimana caranya kita bisa 

merawat tipikal A, B, C. Jadi 

saya bisa memahami bahwa 

kondisinya karyawan A dia 

dalam kondisi seperti ini, 

punya masalah seperti ini.. 

saya kasih solusi seperti ini..” 

(W3/S2/615-620) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan budaya 

kualitas : 

“..saya sebelum berangkat 

saya pasti berdoa dulu, di 

jalan saya selalu berdoa. Ya 

sama lah dengan tim saya dan 

saya lihat mereka juga 

menjalankan seperti apa yang 

saya jalankan..” (W3/S2/636-

640) 

 

 

 

 



254 
 

829 

830 

831 

832 

833 

834 

835 

836 

837 

838 

839 

840 

841 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

848 

849 

850 

851 

852 

853 

854 

855 

856 

857 

858 

859 

860 

861 

862 

863 

864 

865 

866 

867 

868 

869 

870 

memang tuntutan dari perusahaan ini? 

Kalau menurut saya itu kan.. kalau 

tuntutan itu kita harus gini-gini itu 

engga ada ya mas. Memang sih ada 

dari beberapa atasan saya, cuman 

dari saya itu engga bisa seperti itu. 

Saya gimana caranya seorang 

manager memberikan solusi yang 

jangan sampai dia itu kena imbasnya, 

jangan sampai bawahannya kena 

imbasnya..gimana caranya.. dan 

semua itu pasti ada solusinya mas dan 

semua itu engga harus pakai 

kekerasan mas. 

Apa yang mas harapkan dari 

kepemimpinan mas terhadap perusahaan 

maupun anggota perusahaan itu sendiri? 

Kalau saya sih.. figur saya itu sih 

kalau menjadi seorang pemimin 

kurang, kalau menurut saya.. saya 

masih belum bisa menjadi seperti 

supervisor yang lain yang notabennya 

mereka bisa mengatur.. mungkin ya 

dengan 1 perintah terus bisa jalan. 

Saya engga bisa menghakimi seperti 

itu. Ya mungkin itu yang menjadi 

kendala saya atau mungkin karakter 

saya yang seperti itu. Mungkin saya 

perlu belajar lagi kanan kiri saya 

seperti apa. 

Harapannya apa? 

Harapannya sih saya dan tim saya 

solid ya mas, kalau engga solid ya 

sama saja. Pemimpin seperti apapun 

kalau tim nya engga solid sama saja. 

Ada engga sih harapan punya sosok 

seperti mas kedepan? 

Ya seperti itu ada mas. Ya memang 

beda-beda ya karakteristik seorang 

pemimpin. Ya kaya pak SY itu dia 

punya karakter sendiri.. ya sedikitnya 

jenengan bisa tau. Kalau saya sih 

 

 

Tanggungjawab : 

“..Saya gimana caranya 

seorang manager 

memberikan solusi yang 

jangan sampai dia itu kena 

imbasnya, jangan sampai 

bawahannya kena 

imbasnya..gimana caranya.. 

dan semua itu pasti ada 

solusinya mas dan semua itu 

engga harus pakai kekerasan 

mas..” (W3/S2/649-655) 
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tergantung permintaan aj. Dari sini 

seperti apa, karena kan seorang 

pemimpin itu sudah menjadi 

permintaan dari atasannya lagi. Dari 

HRD kan sudah punya prosedur 

harus ngambil orang seperti apa. 

Baik mas. Sementara seperti itu dulu 

yamas. 

Iya mas siap. 
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Significant Orther AK 

Nama    : AG 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat    : Lempuyangan, D.I.Yogyakarta 

Tanggal Wawancara  : 01 Juli 2019 

Waktu    : 11.00 – 11.30 WIB 

Tujuan Wawancara  : Perilaku Kepemimpinan Subjek SY 

Wawancara ke-   : Empat 

Subjek     : Dua 

 

Kode : W4 

No Transkip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Mba perkenalkan saya aan dari 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, kebetulan ini data 

wawancara untuk skripsi saya, kebetulan 

mas Ak salah satunya. Kemudian boleh 

perkenalkan namanya siapa, posisinya 

dan lama kerja disini mba? 

Namanya AG, ee lama kerja disini 13 

tahun posisinya sales refresentatif. 

Boleh diterangkan sedikit mba 

posisinya? 

Sales.. ee iya 

Kerjaan? 

Order, nagih, pp ya kaya kaya gitu 

Ee di Yogya tinggilnya dimana mba? 

Di Lempuyangan.  

Wah dekat 

Masnya tinggalnya dimana 

Saya di UIN nya mba, coba tau saya 

wawancarai di rumah aj mba. Usia dan 

tanggalnya lahirnya mba? 

Usianya 42 tanggal lahirnya 05-01-77 

Mungkin boleh di gambarkan dulu yang 

mba ketahui terkait mas Ak selama 

menjadi partner kerja mba? 

Menarik, gitu aj. 

Menarik yang seperti apa ya mba? 

Ee dia itu. Piye yo.. kalau sama anak 

buah itu membela banget, dia selalu 

membela anak buahnya meskipun ya 

 

 

 

 

 

 

Riwayat Pekerjaan: 

“..kerja disini 13 tahun..” 

(W4/S4/6-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..kalau sama anak buah itu 

membela banget, dia selalu 

membela anak buahnya 

meskipun ya kadang salah ..” 

(W4/S2/23-25) 
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50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

kadang salah atau piye ya gitu di 

kasih tau 

Mendorong dalam hal? 

Kaya misalnya melindungi, ada 

kesalahan gini dia bantuin juga, dia 

juga turun tangan 

Itu bagi mba sebuah motivasi atau hanya 

sebatas hubungan antaran atasan dan 

bawahan? 

Ya untuk memotivasi saya sih, 

misalnya yaa.. memberi motivasi agar 

kedepannya kalau saya melakukan 

kesalahan kedepannya engga kaya 

gini lagi, ngasih tau ya kaya gitu gitu. 

Boleh tau mba bentuk motivasinya 

seperti apa mba? 

Ya lewat omongan aj sih. Ngasih tau 

kalau kamu salah, besoknya kamu 

harus kaya gini, jangan gini.. diteliti 

dulu. 

Nah kemudian terkiat pengelolaan 

karyawannya sistem yang dilakukan mas 

Ak kira-kira seperti apa? 

Maksudnya sistem yang? 

Pengelolaan karyawan atau sistem yang 

dijalankan  

Yaa.. karyawannya harus sesuai 

prosedur yang berlaku di perusahaan 

juga 

Kalau sistem yang dibangun mas Ak 

seperti ap? Pendekatan yang dilakukan? 

Contoh-contohnya seperti apa? 

Apa yaa.. ya dia bantulah pokoknya. 

Iya misalnya kiriman keteteran dia 

bantuin terjun langsung sampai 

malam. Ya palingan sampai selesai 

tugasnya. Padahal kan harusnya 

kalau saya gitu kan.. AK kan engga 

harus sampai ngirimkan, namanya 

atasan ya harusnya dia tinggal 

merintah, kan gitu. kalau dia engga, 

bagian mana yang kira-kira belum ke 

 

 

Akhlaqul Karimah : 

“..ada kesalahan gini dia 

bantuin juga, dia juga turun 

tangan..” (W4/S2/28-29) 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi : 

“..memberi motivasi agar 

kedepannya kalau saya 

melakukan kesalahan 

kedepannya engga kaya gini 

lagi, ngasih tau ya kaya gitu 

gitu..”  

(W4/S2/33-35) 

Persaudaraan : 

“..Ngasih tau kalau kamu 

salah, besoknya kamu harus 

kaya gini, jangan gini.. diteliti 

dulu..” (W4/S2/37-39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..dia bantulah pokoknya. Iya 

misalnya kiriman keteteran 

dia bantuin terjun langsung 

sampai malam. Ya palingan 

sampai selesai tugasnya..” 

(W4/S2/49-52) 
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kirim ayo dikirim.  

Kemudian bagaimana sih perasaan mba 

bekerja dengan timnya mas AK? 

Perasaan ya.. 

Iya perasaannya gimana? Ada tekanan 

atau engga? 

Engga. Kalau disini ya kalau pas lagi 

ada kendala masalah misalnya itu 

baru kan kita pusing bareng-bareng, 

kalau engga ada ya kita baik-baik aj. 

Nah ketika ada permasalahan itu apa sih 

yang kemudian dilakukan oleh 

supervisor mba? 

Ya terjun langsung 

Terjun langsung karena permasalahan 

lapangan mba? 

Iya. Apa sih masalahnya.. nanti ya 

ketemuan disana, ya seperti itu. 

Kemudian hubungan mba dengan mas 

AK boleh digambarkan tidak mba 

seperti apa? 

Ya kaya keluarga, rekan kerja, atasan 

saya, teman saya. 

Kaya diluar jam kerja mba? 

Kalau diluar jam kerja ya masing-

masing sih, dia sudah punya keluarga 

dan saya belum punya keluarga. 

Tapi memang tipikal mas AK dia 

memang orang yang dekat dengan 

bawahannya ya mba? 

Iya, jadi dia kaya merangkul gitu. 

Boleh digambarkan mba cara mas AK 

merangkul bawahannya selain dia terjun 

langsung? 

Jadi kaya masing-masing orang ya 

mas, jadi kowe kaya gini-gini, kerjaan 

mu kurang gini, engga bagus kaya 

gini. Jadikan dia ngasih tau juga.. nek 

kamu pengen baik lebih baik kamu 

kaya gini. 

Berarti memang cara dia memberitahu 

itu untuk mendorong rekan kerjanya ya 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..kalau pas lagi ada kendala 

masalah misalnya itu baru 

kan kita pusing bareng-

bareng..” (W4/S2/62-64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Ya kaya keluarga, rekan 

kerja, atasan saya, teman 

saya..” (W4/S2/75-76) 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..kaya merangkul gitu..” 

(W4/S2/83) 

 

Entrepreneur : 

“..jadi kowe kaya gini-gini, 

kerjaan mu kurang gini, 

engga bagus kaya gini. 

Jadikan dia ngasih tau juga.. 

nek kamu pengen baik lebih 

baik kamu kaya gini..” 

(W4/S2/86-90) 
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mba? 

Iya, kalau kamu salah engga bagus 

kaya gini 

Berarti emang dia engga pernah marah 

ya mba? 

Engga, engga pernah marah.. pelan 

dia.. pelan dia kalau ngasih tau. 

Itu memang wataknya atau cara dia 

dalam memimpin mba? 

Kayanya wataknya ya karena dia 

engga pernah marah ya. Tapi katanya 

kalau sekali malah ya itu tadi.. 

Kemudian katanya sistem yang 

dibangun itu sistem kekeluargaan ya 

mba dalam tim? Nah itu mba merasakan 

tidak ya sistem itu? 

Ya ngerasain juga sih 

Seperti apa mungkin mba? 

 Apa yaa. Engga ada caranya sih 

karena dia terlalu santai dan percaya 

dengan bawahannya 

Apakah seluruh tim yang ada di tim itu 

memiliki kedekatan emosional mba? 

Emosional gimana maksudnya? 

Ya saling perduli diluar pekerjaan. 

Ya kalau diluar pekerjaan kadang sih. 

Kadang kumpul-kumpul, kadang 

mereka ada yang punya acara-acara 

Apakah mas Ak ini termasuk orang yang 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan? 

Yaa.. apa yaa.. 

Tanggung jawab seperti apa ya mba? 

Ya contohnya itu tadi bantuin kalau 

ada yang genting-genting tadi. 

Bantuin sampai masalahnya selesai. 

Ya kaya indomaret kaya gini nih ada 

masalah antara pusat dan Yogya 

berbeda, perbedaannya gimana 

pokoknya dia sampai ketemu. 

Permasalahannya sampai ketemu. 

Itu karena planning pekerjaanya bagus 

atau memang karena tuntutan pekerjaan 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi : 

“..engga pernah marah.. pelan 

dia.. pelan dia kalau ngasih 

tau..” (W4/S2/95-96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan budaya 

kualitas : 

“..karena dia terlalu santai 

dan percaya dengan 

bawahannya..” (W4/S2/107-

108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan : 

“..bantuin kalau ada yang 

genting-genting tadi. Bantuin 

sampai masalahnya selesai..” 

(W4/S2/120-122) 
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198 

mba? 

Ya karena dia sendiri sih, ya 

pokoknya harus selesai. Sampai 

selesai. Apa-apa pokoknya harus 

sampai selesai. 

Bisa diceritakan mba proses komunikasi 

yang dilakukan dalam pengelolaan 

tersebut? 

Ya itu tadi sih, dia manggil 

individunya yang bermasalah, terus 

dikasih tau. Gitu aj 

Mba pernah engga sih mengalami hal 

tersebut? 

Ya pernah sih, sering 

Apa yang mba rasakan mba? 

Saya ya bingung, ko gini ya pak, saya 

melakukan kesalahan.. saya ya 

kadang bingung ko begini ya diri 

saya, terus katanya engga pp. Dia 

ngasih tau gini-gini. Iya sih. Terus ya 

kadang nyesal ya 

Terus itu cara terbaik ya mba? 

Iya sih di sini tu begitu. Eh ada juga 

sih pimpinan yang keras ke anak 

bawah, anak buah malah bahasanya 

tu engga perduli. Pak AK tu begitu, 

dengan cara ini kan kita jadi engga 

enak sendiri 

Role model yang menjadi panutan mba 

bekerja disini siapa ya mba? 

Engga ada 

Tapi sedikitnya mencontoh orang-orang 

yang ada disni ya mba? 

Saya belajar dari diri sendiri 

Menurut mba apa yang dilakukan mas 

Ak itu menjadi contoh yang baik tidak 

mba bagi perusahaan? 

Baik, dia juga smart jadinya ya baik 

juga lah bisa di ikuti. 

Ada engga invoasi atau cara 

kepemimpinan lain yang dilakukan mas 

Ak selain pendekatan-pendekatan yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi : 

“..Dia ngasih tau gini-gini. 

Iya sih. Terus ya kadang 

nyesal ya..” (W4/S2/140-

141) 
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dilakukan tadi? 

Inovasi lain.. 

Mungkin cara dia mempengaruhi atau 

sebagainya mba? 

Ya engga sih. Cara pendekatan tadi 

sih 

Kemudian pernah tidak sih mba mas Ak 

menceritakan permasalahannya mas Ak 

dengan mba? 

Ya pasti pernah 

Berarti mas Ak nya terbuka dengan 

mba? 

Iya selalu. Selalu memberitahu. 

Komunikasi itu selalu terkait masalah 

pekerjaan ya 

Alasan mba nyaman bekerja di 

perusahaan ini apa mba? 

Apa yaa. Nyaman aj.. jadinya kan ada 

yang belain jadinya kita ngerasa kaya 

ada yang belain. Jadi ya kadang 

memang apa-apa ada yang belainn 

jadinya ya merasa aman 

Terkait motivasi berarti seperti yang tadi 

ya mba? 

Iya betul 

Kemudian cara memerintahnya mas Ak 

seperti apa sih mba? 

Cara memerintahnya ya tolong.. saya 

minta tolong ini harus dikirim, ini 

harus diselesaikan. 

Mba agamanya apa mba? 

Katolik 

Terkait proses ilahiyah apakah proses 

ibadah itu masing-masing pribadi mba? 

Iya 

Tapi mas Ak saling mengingatkan mba? 

Engga.. justru saya yang 

mengingatkan kadang, pak ini.. 

seumpama ini waktu sholat. 

Kenapa ko seperti tu mba? 

Ya karena kan kadang saya engga 

lima waktu tapi mas AK waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi : 

“..Iya selalu. Selalu 

memberitahu..” (W4/S2/170) 

 

 

Mensejahterakan : 

“..Nyaman aj.. jadinya kan 

ada yang belain jadinya kita 

ngerasa kaya ada yang 

belain..” (W4/S2/174-176) 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan Inovasi : 

“..Cara memerintahnya ya 

tolong..” (W4/S2/182) 

 

 

 

 

 

Proses ilahiyah : 

“..justru saya yang 

mengingatkan kadang, pak 

ini.. seumpama ini waktu 

sholat..” (W4/S2/190-191) 

“..Kadang kalau lagi 

keteteran gitu saya 

mengingatkan gitu..” 
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241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

ibadahnya 5 waktu. Kadang kalau 

lagi keteteran gitu saya mengingatkan 

gitu. 

Apa sih kelebihan yang dimiliki mas Ak 

mba? 

Kelebihan berat badan. Ahahah. Apa 

ya kelebihannya. Dia itu cepat, kalau 

ada masalah-masalah kaya gitu dia 

itu cepat menanganinya. Jadi engga 

ketunda-tunda gitu. jadi kita pulang 

engga ada beban gitu.  

Kalau terkait kekurangannya mba? 

Kekurangannya itu kadang karena 

terlalu membela karyawan tadi ya. 

Kadang orang salah pun tetap dibela. 

Kadang disisi lain kita ngerasa kaya 

gimana, gitu loh. Pertama dia terlalu 

membela itu tadi sehingga orang agak 

melenceng pun tetap dibela, tapi 

dengann solusinya dia sendiri, dengan 

backgroundnya dia sendiri 

Selain itu ada lagi mba? 

Engga sih, cuman itu sih 

Paling itu sih mba sementara, cuman 

kalau kedepan saya butuh data lagi saya 

wawancara lagi ya mba? 

Iya mas. 

(W4/S2/194-195) 

 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..Dia itu cepat, kalau ada 

masalah-masalah kaya gitu 

dia itu cepat menanganinya..” 

(W4/S2/198-199) 

 

 

Kekurangan : 

“..karena terlalu membela 

karyawan tadi ya. Kadang 

orang salah pun tetap 

dibela..” (W4/S2/203-205) 
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Significant Orther AK 

Nama    : AD 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat    : Bantul, D.I.Yogyakarta 

Tanggal Wawancara  : 02 Juli 2019 

Waktu    : 17.00 – 17.30 WIB 

Tujuan Wawancara  : Perilaku Kepemimpinan Subjek AK 

Wawancara ke-   : Lima 

Subjek     : Dua 

 

Kode : W5 

No Transkip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Perkenalkan saya aan dari UIN Sunan 

Kalijaga. Kebetulan ini saya ingin 

mengkonfirmasi data skripsi saya. Mungkin 

bisa perkenalkan diri mas dulu namanya 

siapa, usianya berapa terus lama kerja disini 

berapa dan agamanya apa? 

Nama ku AD.. umur ku berapa ya mas 

kelahiran tahun 79. Di sosro udah 

hampir 13 tahun. Dulu di admin, udah 

sampai Semarang terus pindah ke 

lapangan. 

Sebagai apa mas? 

Sekarang SR, sales resresentatifnya 

untuk area Timur. 

Timur itu berarti mana aj mas? 

Ini Lotte, area situ 

Agamanya ap pak? 

Agamanya Islam 

Boleh diceritakan mas jenjang karirnya mas 

bekerja di Sosro? 

Dulu saya itu awal bekerjaitu tahun 

2005. 2005 itu aku uji coba di Semarang 

dulu 3 hari, penempatan di Bawen. Satu 

setengah tahun di Bawen administrasi. 

Terus satu setengah tahun di pindah ke 

Pekalongan, selama seminggu. Jadi 

seminggu  di Pekalongan balik lagi ke 

area Wonogiri. Di Wonogiri setahun 

lebih lah, administrasi juga. Terus 

setelah di Wonogiri aku balik Jogja 

 

 

 

 

 

Riwayat Pekerjaan : 

“..Di sosro udah 

hampir 13 tahun..” 

(W5/S2/7) 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

dibagian administrasi juga bagian 

malam. Itu hampir setahun setengah di 

kerja malam. Waktu itu engga masalah 

ya aku. Terus dari situ aku ditarik ke 

Semarang di accounting. Terus anak istri 

ku disini aku minta balik Jogja dengan 

posisi apapun. Terus balik ke Jogja posisi 

di lapangan di UMR mas jadi yang 

masang spanduk, itu setahun lebih. 

Teman ku ini. Hehe terus itu banyak sih.. 

teman-temannya banyak sih. Dari UMR 

aku di tarik ke SR. Rencana UMR di 

hilangkan kan, karena aku masih ada 

mungkin terus di tarik ke SR sampai 

sekarang. 

Boleh diceritakan mas pengalaman baiknya 

selama bekerja di sosro dan pengalaman 

buruknya? 

Nek baiknya sih kerja tim ya mas, nek 

selama di lapangan ini ya itu tadi yang 

satu kurang di tambahi yang satunya. 

Intinya biar saling melengkapi aj sih. 

Kalau di administrasi kemaren tim juga 

sih, ada yang kosong kita masuk. Kalau 

kejelekkannya sih engga ad sih, cuman 

jam kerjanya aj yang sampai malam. 

Hehe. Engga ada apa ya.. engga di hitung 

lembur lah. Gitu lah. 

Terkait kerja tim tadi, mas memandang tim 

itu seperti apa sih? 

Ya nek tim sih saling melengkapi mas 

satu sama lain, nek ada yang kurang ya 

saling melengkapi. 

Kalau tim tadi, tim antar salesmen dan 

pemimpin mas? 

Kalau tim ya pemimpin ya iya mas, ya 

kerja secara umum lah mas 

Kalau dengan supervisor mas dekat? 

Kalau supervisor mas AK saya dekat 

banget. Tapi ya biasa lah mas, saya tetap 

menganggap dia atasan ku. 

Tapi diluar struktur bisa diceritakan mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Nek baiknya sih 

kerja tim ya mas..” 

(W5/S2/41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..saling melengkapi 

mas satu sama lain..” 

(W5/S2/52-53) 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Kalau supervisor 

mas AK saya dekat 

banget..” (W5/S2/59-

60) 
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73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

hubungannya seperti apa? 

Ya saya sih mas, di kantor biasa aj sih. 

Cuman ya kalau ketemu ya sapa. Tapi ya 

kalau di rumah beda lagi mas. Aku ya 

pulang ya sama anak, ya engga kemana-

mana. Dulu kan sempat ada futsal 

sebelum punya anak. Pulang ya pisah, 

tapi setelah punya anak ya susah. Hehe 

Kemudian sistem apa sih yang dibangun 

dalam tim oleh supervisor? 

Kekeluargaan sih mas menurut ku 

karena ya semuanya diawali dengan 

kebersamaan aja sih, saling melengkapi 

itu tadi, satu engga bisa satu bantuin.  

Berarti bentuk kerjasamanya seperti itu ya 

mas? 

Iya saling membantu 

Cara berkomunikasi dalam timnya seperti 

apa mas? Apa berkomunikasi yang terbuka? 

Kita kebanyakan.. kita kan tim nya mas 

Ak ada 4 sales, biasanya kalau satu 

bermasalah yang satu dipanggil dulu, 

satu tim dulu. Jadi satu tim kan.. kalau 

aku kan terdiri dari 3 orang, jadi di 

panggil dulu. Nanti kalau udah ketemu 

baru di omongin bareng. 

Berarti tetap terbuka ya mas. 

Iya 

Terus terkait pengelolaan tim yang mas 

ketahui dari mas Ak itu seperti apa mas? 

Pengelolaan kaya gimana? 

Cara mendrive atau mendorongnya mas? 

Bagus sih nek menurutku mas. Nek aku 

menganggapnya gini mas, aku kan kerja 

sama atasan bukan sama teman, jadi aku 

menganggapnya ada levelnyanya, jadi 

aku ya menghargai keputusannya mas 

Ak, aku punya keputusan ya tak 

sampaiin.. ya saling itu aj sih.  

Itu menurut mas  merupakan pola yang 

cocok tidak mas diterapkan dalam tim 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Kekeluargaan sih 

mas menurut ku karena 

ya semuanya diawali 

dengan kebersamaan..” 

(W5/S2/72-74) 

 

Akhlaqul karimah : 

“..Saling membantu..” 

(W5/S2/77) 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..biasanya kalau satu 

bermasalah yang satu 

dipanggil dulu.. Nanti 

kalau udah ketemu 

baru di omongin 

bareng..” (W5/S2/81-

85) 

 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..aku punya keputusan 

ya tak sampaiin.. ya 

saling itu aj sih..” 

(W5/S2/96-97) 
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115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

Kalau aku sih cocok mas, selama ini 

cocok. 

Dengan berbagai macam karakter dari mas? 

Iya.. karena ya itu tadi orang ya beda-

beda ya, kita ya saling menyesuaikan 

saja 

Dengan pola tersebut mas merasa nyaman 

tidak mas bekerja didalam tim tersebut? 

Kalau selama ini sih nyaman mas. 

Karena ya itu tadi saling melengkapi, 

saling membantu dan melengkapi 

Boleh diceritakan tidak mas cara mas AK 

melakukan dorongan atau mendrive 

karyawannya dalam bekerja? 

Kalau semangat sih pencapaian target ya 

mas. Kalau target tercapai kan juga kita 

kan dapat lebih. Kan gitu 

Cara-cara yang dilakukan biasanya seperti 

apa mas? 

Engga ada sih mas.. engga ada tekanan, 

Cuma sebisa mungkin kita kan udah 

gede semua ya jadi ya engga merasa 

terpaksa 

Termasuk orang yang detail tidak sih mas 

kalau memberi tugas? 

Mungkin iya 

Dan mas juga menganggap itu hal yang 

wajar ya mas? 

Wajar, karena ya dia ditekan atasnya 

jadinya ya lumrah ya. 

Mas sejahtera engga sih bekerja di bawah 

kepemimpinan mas Ak atau Pak Sy? 

Nek di katakan kurang ya semua orang 

ya kurang ya mas, ya disyukuri aj ya 

mas. 

Tapi merasakan nyaman mas? 

Nyaman sih, nyaman dan aman. Opo 

meneh selama bekerja kita engga akan 

merasa puas, ya disyukuri aja.  

Yang menyusun planning itu biasanya siapa 

mas? 

Ya supervisornya, kita cuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..saling melengkapi, 

saling membantu dan 

melengkapi..” 

(W5/S2/106-108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..selama bekerja kita 

engga akan merasa 

puas, ya disyukuri 

aja..” (W5/S2/131-

133) 
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157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

membantu. 

Planningnya termasuk mudah difahami dan 

mudah dijalankan tidak mas? 

Kalau kadang sih ada miss, tapi saling 

menyesuaikan aja sih 

Cara menanganinya seperti apa mas? 

Ya kita ambil jalan tengah mas, umpama 

mas AK punya pendapat gini, kita punya 

pendapat gini ya kita ambil jalan tengah 

aja mas. Saling mencari 

Dan memang orangnya tanggung jawab ya 

mas? 

Iya 

Kemudian dalam bekerja di perusahaan ini 

siapa sih yang menjadi contoh mas? 

Kalau contoh sih.. siapa ya mas. Ya 

engga ada sih mas. Yang penting 

tanggung jawab aja sih. 

Tapi kalau dari pimpinan mas sendiri atau 

supervisor mas sendiri apa perilaku yang 

mas tiru? 

Ya kekeluargaannya itu ya mas, caranya 

ngomong, cara mendekatinya. Itu sudah  

cukup lah untuk kita.. oo dia gini berarti 

aku ya gini. 

Oia mas ini kan juga terkait proses ilahiyah 

atau spiritual, di perusahaan ini 

menekankan karyawannya untuk selalu 

beribadah tidak ya mas? 

Nek beribadah iya tapi ya orangnya 

yang.. ahaha kalau aku kan iya, istri juga 

menenkan untuk ibadah. Kalau aku ya 

jam tanggung gitu ya harus lari kesana, 

aku kan juga bagian nagih juga kan ya 

jadi harus jadi outlet ini tutup jam sekian 

jadi aku ya harus ngejar, kaya ee ibadah 

masih jauh.  

Terus apa sih yang mas lakukan dalam 

menangani hal tersebut? 

Kalau aku sih nek bojo ku nyuruh kaya 

ngene ya harus sholat.  

Tapi kalau dikantor sendiri ada engga sih 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..umpama mas AK 

punya pendapat gini, 

kita punya pendapat 

gini ya kita ambil jalan 

tengah aja mas..” 

(W5/S2/141-143) 

 

 

 

 

 

 

 

persaudaraaan : 

“..Ya kekeluargaannya 

itu ya mas, caranya 

ngomong, cara 

mendekatinya. Itu 

sudah  cukup lah untuk 

kita..” (W5/S2/153-

154) 
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199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

perintah untuk selalu berdoa? 

Nek dulu sempat ada mas, ee kaya tiap 

sebulan sekali pengajian itu ada 

Itu dari? 

Dari Pak SY, terus sekarang ya udah 

mulai hilang. 

Kalau untuk penekanan sebelum berdoa itu 

dilakukan oleh supervisor atau secara 

pribadi? 

Pribadi kalau itu mas 

Tapi kadang tetap diingatin? 

Iya di ingatin tapi tetap pribadi 

Nah terus terkait proses ilahiyah tadi antar 

sesama karyawan saling mengingatkan 

tidak mas untuk saling mengingatkan untuk 

ibadah, berdoa sebelum bekerja? 

Selama ini sih engga mas, istilahnya dari 

pribadi.. dari dirinya sendiri-sendiri. 

Kalau mas AK sih sholatnya bagus ya 

mas, jadi kalau aku keliling sama mas 

AK sama supervisornya dia pasti 

mampir masjid, kalau aku sholat kan 

nanggung.. kan gitu.  

Jadinya keikut ya mas? 

Iya iya, nek dia sholatnya sih bagus 

Kemudian inovasi kepemimpinan mas Ak 

itu seperti apa sih mas? 

Nek cara berkembang ya mas, engga bisa 

aku tunjukin gimananya tapi 

pendekatannya bagus 

Pendekatan yang gimana ya mas? 

Nek aku kaya gimana jadi harus 

disesuaikan keadaan. 

Itu di contohnya mas AK atau seperti apa 

mas? 

Saling tau aja sih mas, kaya tadi aku ada 

masalah di mitra sepuluh  terus aku 

laporan dengan mas AK aku harus balik 

kesini dulu kan. Mas Ak nangani dari 

sini terus aku balik kesana masalahnya 

sudah selesai. Saling membantu.. saling 

mengerti lah 

Proses ilahiyah : 

“..kaya tiap sebulan 

sekali pengajian..” 

(W5/S2/171-172) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membangun budaya 

kualitas : 

“..Kalau mas AK sih 

sholatnya bagus ya 

mas, jadi kalau aku 

keliling sama mas AK 

sama supervisornya dia 

pasti mampir masjid..” 

(W5/S2/186-189) 

 

 

proses ilahiyah : 

“..nek dia sholatnya sih 

bagus..” (W5/S2/192) 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..Mas Ak nangani dari 

sini terus aku balik 

kesana masalahnya 

sudah selesai. Saling 

membantu..” 
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241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 
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253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 
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261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

Kemudian pola yang berkembang tadi 

seperti apa mas? 

Kalau kita pakai pola seperti itu aj mas 

engga akan bisa kan, soalnya outlet tiap 

orang kan berbeda, jadi aku ada masalah 

aku ngomong mas Ak, nanti mas Ak 

nyariin jalan keluarnya nanti ngomong 

ke aku dan aku keluar. Ya sama-sama 

nyari jalan tengahnya aja sih. 

Pernah tidak sih mas kemudian mas yang 

memberikan solusi? 

Sama-sama pernah, seumpamanya gini 

mas aku gini aku A, kowe baiknya B, 

terus C wae loh, yowes C wae, jalan 

tengahnya aj sih 

Apa sih alasan mas nyaman bekerja 

dibawah mas AK? 

Kalau alasan sih engga ada mas, memang 

kerjaan saya ini kan gitu 

Apa sih yang dimiliki dari kelebihan sosok 

mas AK dan kekurangan mas AK? 

Kalau kelebihan sih ya kekeluargaanya 

tadi, kalau kekeurangan.. aku sih engga 

pernah ngeliat kekurangannya mas 

Terus yang mas rasakan apa mas? 

Engga ada sih, dia rata kesemua. Jadi dia 

bantu kesana dia bantu kesini, jadi engga 

berat sebelah. 

Selama 13 tahun mas bekerja di perusahaan 

ini, mas memandang perusahaan ini seperti 

apa sih mas? 

Ya memang ini sawah ku. Ahaha wes tak 

pacul dewe. Aku dari mulai pacaran 

sampai nikah punya anak memang di 

sosro, yawes  memang tanggung jawab 

ku di sini ya aku jalanin, aku diperintah 

apa oleh atasan ku ya aku jalanin. 

Kalau terkait dengan sesama anggota 

perusahaan mas memanggapnya seperti apa 

sih mas? 

Teman semua. Apa yo.. sebisa mungkin 

satu kena masalah kita bantu 

(W5/S2/203-204) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi  dan 

inovasi : 

“..seumpamanya gini 

mas aku gini aku A, 

kowe baiknya B, terus 

C wae loh, yowes C 

wae, jalan tengahnya aj 

sih..” (W5/S2/217-

219) 

 

Persaudaraan : 

“..Kalau kelebihan sih 

ya kekeluargaanya 

tad..” (W5/S2/226-

227) 

akhlaqul karimah : 

“..Jadi dia bantu 

kesana dia bantu 

kesini, jadi engga berat 

sebelah..” 

(W5/S2/230-231) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..sebisa mungkin satu 

kena masalah kita 
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283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

Berarti kaya keluarga ya mas?  

Ya memang kaya keluarga semua 

Dan memang itu sistem yang diterapkan ya 

mas? 

Iya. Hehe 

Ya paling ini dulu ya mas, nanti semisal ada 

data yang ingin saya tambah nanti saya 

wawancara lagi ya mas. 

Iya iya hehe 

bantu..” (W5/S2/241-

242) 

“..kaya keluarga 

semua..” (W5/S2/244) 
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KATEGORISASI WAWANCARA SUBJEK 2 

No Tema Kode/ 

Baris/No 

Verbatim 

1 Riwayat pekerjaan 

& Sejarah 

Perusahaan 

W1 : 16 

W3 : 6-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-13 

 

412-413 

“..Saya sudah 13 tahun..” 

“..Kalau yang di Jogja itu 

kan memang awalnya kan 

disini kontrak, trus ada 

beberapa kali kontrak. 

Diimbangi dengan penjualan 

yang sangat bagus dari 

managemen memutuskan 

untuk pembelian tanah dan 

memutuskan untuk 

mendirikan kantor dengan 

hak milik sendiri sehingga 

engga kontrak hingga saat 

ini..” 

“..Kalau pembelian ini sih 

sekitar 2000 berapa yaa.. 

2010 kali ya..” 

“..Rata-rata diatas 5 tahun 

semua..” 

2 Visi dan misi 

perusahaan  

W1 : 280-

286 

 

 

 

 

 

 

 

W3 : 18-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“..Disini memang dari awal 

kita kasih tau dari awal mas 

kalau cara bekerjanya seperti 

ini seperti ini. Jadi sebelum 

dia bekerja mas kita beri 

aturan-aturan bekerja di 

perusahaan ini, diminta dia 

membaca dan memahami 

nanti saat mulai bekerja baru 

kita beri masukan..” 

“..Prinsipnya perusahaan ini 

adalah kan NIAT BAIK kan 

hasil baik otomatis juga 

mengepek ke karyawan dan 

perusahaan juga. Jadi kaya 

dia itu mempunyai niat baik 

bahwasanya kalau kita kerja 

yang baik.. kita apa 

namanyaa.. di lapangan baik 

itu otomatis semuanya akan 
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72-79 baik. Dari managemen itu 

percaya seluruhnya itu dari 

segi positif dulu..” 

“..Ya salah satunya dengan 

bekerja dengan baik, yang 

kedua itu tersentral mas, 

kerja itu secara proporsinya 

sudah benar..” 

3 Struktur 

Perusahaan 

W3 : 54  “..Kalau saya kan sales 

supervisor jadi ya level 9..” 

4 Niat suci W3 : 142-

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

514-518 

“..Kalau kita mau..ee 

mindsetnya bagus kita 

namanya juga kita akan 

bagus mas. Kita engga akan 

bisa maju seperti sekarang 

ini, tapi kalau kita niatnya 

positif dan kita landasi 

dengan niat baik bekerja, 

diniatkan untuk keluarga, 

anak dan istri itu nanti, disitu 

nanti akan bisa menaikkan 

pendapatan kita..” 

“..Kalau saya pribadi yang 

belajar..” 

5 Mengembangkan 

budaya kualitas 

W2 : 8-11 

 

 

 

 

109-112 

 

 

 

 

W3 : 107-

109 

 

 

486-488 

 

 

 

“..kalau saya bekerja itu 

adalah ibadah mas. Ibadah 

itu bisa untuk menghidupi 

anak istri ataupun 

bermanfaat bagi orang lain 

dan menjadikan orang lain 

bermanfaat.” 

“..bekerja itu kan ada proses 

dan ada hasil. Nah kalau 

saya itu nemekankan ke 

proses dulu. Proses itu tidak 

akan mengkhinati hasil 

mas..” 

“..dari kita bekerja adalah 

ibadah, kita bekerja untuk 

anak istri, untuk mencari 

penghasilan..” 

 “..Kalau kamu kerja 
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636-640 motivasinya untuk ibadah, 

untuk anak istri, untuk 

makan itu sebaiknya di sosro 

aj, soalnya sudah 

menjamin..” 

“..saya sebelum berangkat 

saya pasti berdoa dulu, di 

jalan saya selalu berdoa. Ya 

sama lah dengan tim saya 

dan saya lihat mereka juga 

menjalankan seperti apa 

yang saya jalankan..” 

6 Persaudaraaan W1 : 112-

117 

 

 

 

 

 

 

119-120 

 

164-167 

 

 

 

 

216 

 

234-235 

 

255-259 

 

 

 

 

 

291-293 

 

 

400-405 

 

“..Memang dari beliau itu 

modelnya ada saatnya yang 

jadi teman dan ada saatnya 

menjadi bawahan dan atasan, 

karena pada saat meeting 

kita benar-benar layaknya 

karyawan dan atasan tetapi 

itupun tetap disambi dengan 

guyon...” 

“..Seperti teman dan 

keluarga yang lebih sering 

bercanda..” 

“..Kita kulturnya 

kekeluargaan mas. Kalau 

saya ini modelnya bukan 

atasan bawahan. Kalau 

semisal dia tidak bisa 

mengirim maka saya yang 

akan mengirim..” 

“..Di Sosro ini bagi saya 

seperti rumah kedua mas..” 

“..cuman di sini modelnya 

kan kita kekeluargaan mas..” 

“..Orang orang disini sudah 

memiliki ikatan emosinal, 

sudah seperti keluarga 

sendiri. Kalau ada yang 

berhenti bekerja kita seperti 

kehilangan salah satu 

anggota keluarga kita sendiri 
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W3 : 104-

106 

 

 

 

150-151 

 

 

424-425 

mas..” 

“..Kekeluargaan itu ada 

beberapa hal ya mas. Bisa 

jadi keluarga, bisa jadi kaka 

adek, bisa jadi ibu dan 

anak..” 

“..Semuanya pemimpin akan 

melihat melalui jobdesknya 

dan gimana caranya 

mengelolanya menjadi 

sistem kekeluargaan dan 

salah satu triknya tadi seperti 

membantu memberikan 

solusi terhadap 

permasalahan bawahan 

mas..” 

“..Kita kan sistemnya 

kekeluargaan. Sama 

managernya itu dibikin niat 

baik.. hasil baik. Karena 

dengan kita berniat baik..” 

“..Hal-hal baik itu di kita tu 

selain teamwork, 

kekeluargaan kita tu lebih 

erat mas..” 

“..teamwork tadi,  

pekerjaannya memang sudah 

jalan..” 

7 Akhlaqul karimah W3 : 313-

319  

 

 

 

 

 

 

 

450 

 

572-575 

“..Orang itu di Jogja itu 

gimana caranya kita bisa 

mempengaruhi orang tanpa 

merendahkah orang tersebut. 

Contohnya nih saat dia ada 

masalah kita bantu untuk 

memperbaiki, jangan kita 

menjustmen dia, kita bantu 

gimana caranya agar dia 

lebih baik lagi..” 

“..Contohnya kalau saya sih 

jarang memarahi mas..” 

“..Contoh kalau saya ada 

salah saya pasti minta maaf 
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dan akan saya perbaiki, 

kalau dari segi distribusi 

saya pasti mengembangkan 

lagi..” 

8 Tanggung jawab W1 : 94-97 

 

 

 

205-209 

 

 

 

 

W2 : 40-42 

 

 

44 

76-78 

 

 

 

W3 : 388-

389 

 

 

615-620 

 

 

 

 

 

 

 

649-655 

“..Pak SY itu orangnya detail 

banget. Peribahasanya kalau 

1 rupiah pun dia tau. Kalau 

ngga kaya gitu nanti kita 

juga yang kena mas..” 

“..mengelola tim yang tidak 

bisa menghandle outlet dan 

kerjaan semacamnya maka 

akan dibantu oleh pemimpin 

perusahaan berupa solusi..” 

“..Kalau kita bekerja 

prosedurnya sudah kita 

susun dengan baik pasti 

semuanya akan lancer…” 

“..kita selalu ada planning 

mas..”  

“..selama ini apa yang di 

perintahkan ke saya itu fine-

fine saja. Saya masih mampu 

mengkondisikan dengan 

baik..” 

“..Kalau memang yang salah 

itu sistemnya ya yang 

ditegur supervisornya..” 

“..Kalau saya itu bekerja 

disini saya bisa memahami 

karakter banyak orang. 

Gimana caranya kita bisa 

merawat tipikal A, B, C. Jadi 

saya bisa memahami bahwa 

kondisinya karyawan A dia 

dalam kondisi seperti ini, 

punya masalah seperti ini.. 

saya kasih solusi seperti 

ini..” 

“..Saya gimana caranya 

seorang manager 

memberikan solusi yang 



276 
 

jangan sampai dia itu kena 

imbasnya, jangan sampai 

bawahannya kena 

imbasnya..gimana caranya.. 

dan semua itu pasti ada 

solusinya mas dan semua itu 

engga harus pakai kekerasan 

mas..” 

9 Komunikasi dan 

inovasi 

W1 : 70-72 

 

 

 

W3 : 219-

222 

 

 

 

 

267-269 

 

 

271-276 

 

 

 

 

 

 

 

371-375 

 

 

 

 

 

 

401-404 

 

 

 

 

440-443 

“..segala urusan terkait 

dengan proposal, kegiatan, 

marketing, budgeting semua 

harus dikomunikasikan 

dengan baik..” 

“..Jadi semua karyawan itu 

pasti  ada kritikan. Entah itu 

dari atasan dari bawahan pun 

ada. Tergantung gimana 

caranya kita memperbaiki 

mas..” 

“..kita ambil satu-satu aja, 

kita 4 mata.. kita tanyain 

seperti apa masalahnya..” 

“..Jadi kalau ada masalah 

saya panggil terus saya suruh 

bikin surat pernyataan bahwa 

dia tidak akan mengulangi 

lagi. Kalau dia mengulangi 

lagi otomatis dia siap dengan 

sanksi yang diberikan, bisa 

jadi SP 2, SP 3 atau disuruh 

mundur..” 

“..Jadi ya itu kita selesaikan 

baik-baik mas. Pertama 

karena memang dari 

penyimpangan melalui uang, 

kita selesaikan baik-baik, 

mau balikin terus nanti 

resend, kalau nanti dia engga 

mau kita ke jalur hukum..” 

“..komunikasi sih sama 

seperti hal biasanya atas 

yang dibutuhkan saat ini.. 
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601-603 

kaya gitu aja. Kita engga 

bertele-tele, kita langsung ke 

pointnya aj..” 

“..Yang pertama yang saya 

lakukan ya minta maaf, 

karena kita kalau di komplen 

otomatis kita salah, pertama 

kita minta maaf terus yang 

kedua kita kasih solusi..” 

“..Kalau dari saya ini selama 

saya minta tolong 

dijalankan, kalau saya kasih 

perintah tu saya minta 

tolong..” 

10 Mensejahterakan W1 : 59-69 

 

167-170 

 

 

 

180-183 

 

 

 

 

301-303 

 

 

 

351-353 

 

 

 

368-371 

 

 

 

 

409-412 

 

 

 

“..karena itu kita buat semua 

karyawan nyaman 

bekerjanya..” 

“..kita sistemnya saling 

bantu mas. Semisal pak 

nuwun sewu saya tidak bisa 

mengirim, maka saya yang 

akan membantu mengirim..” 

 “..kalau ingin mencari uang 

gede berarti kamu harus 

kerja keras. Karena gaji itu 

biasa, cuman yang membuat 

beda itu mas adalah 

rewardnya..” 

“..Biasanya kalau urgent itu 

lebih sering menggunakan 

minta tolong mas. Saya 

minta tolong.. seperti itu..” 

“..Sosro itu tidak pernah 

menggaji karyawan telat. 

Semisal tanggal 28 itu hari 

sabtu, ya dikasih maju tgl 

27..” 

“..Gaji itu setiap tahun naik 

mas. Besar kecilnya kalau 

dikita itu kan.. Gaji pokok 

sendiri, uang makan sendiri, 

tunjangan sendiri, trus disitu 
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425-427 

 

 

 

W3 : 207-

209 

 

 

234-235 

 

252-254 

 

 

281 

 

416-418 

 

 

 

473-474 

 

514-518 

baru bonus..” 

“..Ya semacam gathering 

mas. Biasanya kalau 

motivasi internal itu 

dapatnya lebih gede ya mas, 

jadi terkadang digunain buat 

piknik dan ya semacam 

itulah mas..” 

“..Ya kadang kita makan 

malam juga mas. Kadang 

kalau ada bonus banyak kita 

gunakan buat agenda seperti 

itu..” 

“..semua pekerjaan itu 

sebenarnya engga berat 

tergantung kita menjalannya 

aja..” 

“..Ya kita cari solusinya toh. 

Mereka butuh apa ya kita 

berikan..” 

“..kaya mencapai target itu 

hal menyenangkan kaya 

dapat bonus itu hal 

menyenangkan..” 

“..Kalau di sosro ada reward 

biasanya..” 

“..Ya karena mereka nyaman 

dengan pekerjaan. Jadi 

mereka ya merasa terbantu, 

dia merasa bekerja ini ya 

bisa totalitas, bisa nyaman..” 

“..Kalau butuh bantuan ya 

otomatis saya bantu solusi..” 

“..Contoh kaya SDK-SDK 

yang rusak, oo ini yang 

rusak tinggal diganti, oo ini 

ada yang kerusakannya 

seperti ini tinggal 

dibenerin..” 

11 Enterpreunur W1 : 83-86 

 

 

“..kalau yang giat bekerja 

kita cuman ngasih solusi 

coba seperti ini, dia pasti 
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311-313 

 

 

 

jalan tetapi kalau orang yang 

malas kerja ya harus kita tes 

mas..” “... Itu pak SY jadi 

trainer mas. Jadi kalau ada 

karyawan baru level 

supervisor itu pasti yang 

training dia..” 

12 Mengembangkan W2 : 100-

103 

 

 

 

 

 

W3 : 335-

337 

 “..adil dari segi distribusi 

berarti ada beberapa peta 

yang perekonomiannya yang 

bagus. Otomatis targetnya 

gede. Nah seperti itu 

namanya proposional mas, 

adil dan terbagi rata..” 

“..secara absensi sudah 

bagus, secara pekerjaan 

sudah bagus, otomatis saya 

tinggal poles saja dan kamu 

nanti bisa di promosikan..” 

13 Faktor Internal W1 : 143-

146 

“..yang pertama saya kan 

juga bekerja lama mas, yang 

kedua saya sudah tau seluk 

beluk PT ini, yang ketiga 

saya sudah tau wilayah..” 

14 Faktor Eksternal W1 : 126-

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

W2 : 19-20 

 

 

 

W3 : 578-

579 

 

589-590  

“..Yang diutamakan itu 

adalah keluarga mas. 

Keluarga itu menjadi 

kebutuhan juga dan yang 

kedua adalah kerjaan, 

keduanya saling 

berhubungan. Jadi kalau mas 

sudah bekeluarga mas akan 

memiliki semacam motivasi 

dalam bekerja walaupun 

kadang pekerjaannya tidak 

mendapat gaji yang layak..” 

“..Kalau keluarga saya itu 

yang penting pekerjaan saya 

halal saja mas. Apapun 

kamu yang penting halal..” 

“..Saya tu punya satu tujuan 

mas, yaitu saya punya 
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keluarga mas..” 

“..Ya memang lingkungan 

seperti keluarga sendiri ya 

mas kalau di sosro itu..” 

15 Proses Ilahiyah W3 : 360-

365 

“..Kalau saya itu sebetulnya 

saya itu yang jelas berdoa 

dulu mas.. agar saya 

dilancarkan, yang kedua 

saya engga salah arah, 

karena sekali saya salah arah 

kebawahnya pasti salah 

semua, walaupun mereka itu 

nanti engga ngikut perintah 

saya..” 

16 Kekurangan -  
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KATEGORISASI WAWANCARA SIGNIFICANT ORTHER 2 

No Tema Kode/ 

Baris/No 

Verbatim 

1 Riwayat pekerjaan & 

Sejarah Perusahaan 

W4 : 6-7 

W5 : 7 

“..kerja disini 13 tahun..” 

“..Di sosro udah hampir 13 

tahun..” 

2 Visi dan misi 

perusahaan  

  

3 Struktur Perusahaan   

4 Niat suci   

5 Mengembangkan 

budaya kualitas 

W4 : 107-

108 

 

W5 : 131-

133 

 

186-189 

“..karena dia terlalu santai 

dan percaya dengan 

bawahannya..” 

“..selama bekerja kita 

engga akan merasa puas, 

ya disyukuri aja..” 

“..Kalau mas AK sih 

sholatnya bagus ya mas, 

jadi kalau aku keliling 

sama mas AK sama 

supervisornya dia pasti 

mampir masjid..” 

6 Persaudaraaan W4 : 37-

39 

 

 

62-64 

 

 

75-76 

 

W5 : 41 

 

52-53 

 

59-60 

 

72-74 

 

 

153-154 

 

“..Ngasih tau kalau kamu 

salah, besoknya kamu 

harus kaya gini, jangan 

gini.. diteliti dulu..” 

“..kalau pas lagi ada 

kendala masalah misalnya 

itu baru kan kita pusing 

bareng-bareng..” 

“..Ya kaya keluarga, rekan 

kerja, atasan saya, teman 

saya..” 

“..Nek baiknya sih kerja 

tim ya mas..” 

“..saling melengkapi mas 

satu sama lain..” 

“..Kalau supervisor mas 

AK saya dekat banget..” 

“..Kekeluargaan sih mas 

menurut ku karena ya 

semuanya diawali dengan 
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226-227 

 

241-242  

 

244 

kebersamaan..” 

“..Ya kekeluargaannya itu 

ya mas, caranya ngomong, 

cara mendekatinya. Itu 

sudah  cukup lah untuk 

kita..” 

“..Kalau kelebihan sih ya 

kekeluargaanya tad..” 

“..sebisa mungkin satu 

kena masalah kita bantu..” 

“..kaya keluarga semua..” ( 

7 Akhlaqul karimah W4 : 28-

29 

 

W5 : 77 

230-231 

“..ada kesalahan gini dia 

bantuin juga, dia juga 

turun tangan..” 

“..Saling membantu..” 

“..Jadi dia bantu kesana 

dia bantu kesini, jadi 

engga berat sebelah..” 

8 Tanggung jawab W4 : 49-

52 

 

 

 

 

198-199 

 

 

W5 : 203-

204 

“..dia bantulah pokoknya. 

Iya misalnya kiriman 

keteteran dia bantuin 

terjun langsung sampai 

malam. Ya palingan 

sampai selesai tugasnya..” 

“..Dia itu cepat, kalau ada 

masalah-masalah kaya gitu 

dia itu cepat 

menanganinya..” 

“..Mas Ak nangani dari 

sini terus aku balik kesana 

masalahnya sudah selesai. 

Saling membantu..” 

9 Komunikasi dan 

inovasi 

W4 : 33-

35 

 

 

 

 

95-96 

 

140-141 

 

“..memberi motivasi agar 

kedepannya kalau saya 

melakukan kesalahan 

kedepannya engga kaya 

gini lagi, ngasih tau ya 

kaya gitu gitu..”  

“..engga pernah marah.. 

pelan dia.. pelan dia kalau 

ngasih tau..” 

“..Dia ngasih tau gini-gini. 
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170 

182 

W5 : 81-

82 

 

 

 

96-97  

 

141-143 

 

 

217-219 

Iya sih. Terus ya kadang 

nyesal ya..” 

“..Iya selalu. Selalu 

memberitahu..” 

“..Cara memerintahnya ya 

tolong..” 

“..biasanya kalau satu 

bermasalah yang satu 

dipanggil dulu.. Nanti 

kalau udah ketemu baru di 

omongin bareng..” 

“..aku punya keputusan ya 

tak sampaiin.. ya saling itu 

aj sih..” 

“..umpama mas AK punya 

pendapat gini, kita punya 

pendapat gini ya kita 

ambil jalan tengah aja 

mas..” 

“..seumpamanya gini mas 

aku gini aku A, kowe 

baiknya B, terus C wae 

loh, yowes C wae, jalan 

tengahnya aj sih..” 

10 Mensejahterakan W4 : 23-

25 

 

 

 

83 

174-176 

 

 

W5 : 106-

108 

“..kalau sama anak buah 

itu membela banget, dia 

selalu membela anak 

buahnya meskipun ya 

kadang salah ..” 

“..kaya merangkul gitu..” 

“..Nyaman aj.. jadinya kan 

ada yang belain jadinya 

kita ngerasa kaya ada yang 

belain..” 

“..saling melengkapi, 

saling membantu dan 

melengkapi..” 

11 Enterpreunur W4 : 86-

90 

“..jadi kowe kaya gini-

gini, kerjaan mu kurang 

gini, engga bagus kaya 

gini. Jadikan dia ngasih 

tau juga.. nek kamu 
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pengen baik lebih baik 

kamu kaya gini..” 

12 Mengembangkan W4 : 120-

122 

“..karena dia terlalu santai 

dan percaya dengan 

bawahannya..” 

13 Faktor Internal   

14 Faktor Eksternal   

15 Proses Ilahiyah W4 : 190-

191 

 

 

194-195 

 

W5 : 171-

172 

 

192 

“..justru saya yang 

mengingatkan kadang, pak 

ini.. seumpama ini waktu 

sholat..” 

“..Kadang kalau lagi 

keteteran gitu saya 

mengingatkan gitu..” 

“..kaya tiap sebulan sekali 

pengajian..” 

“..nek dia sholatnya sih 

bagus..” 

16 Kekurangan W4 : 203-

205 

“..karena terlalu membela 

karyawan tadi ya. Kadang 

orang salah pun tetap 

dibela..” 
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Catatan Observasi Subjek 3 

Obyek Observasi : Fisik Subjek (Subjek TK) 

Tanggal Observasi : 04 Juni 2019 

Waktu Observasi : 07.30 – 08.00 WIB 

Tempat Observasi : PT. Sinar Sosro Yogyakarta 

Tujuan Observasi : Melihat bagaimana fisik dan perilaku subjek 

di perusahaan 

Jenis Observasi : Partisipan Pasif 

Observasi ke  : satu 

Kode : OB-1 

No Transkrip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Subjek merupakan seorang laki-laki 

yang berstatus sebagai Supervisor 

yang paling lama di PT. Sinar Sosro.  

pada saat peneliti datang subjek 

menyambut peneliti dengan sangat 

ramah dan mencarikan subjek 

tempat duduk serta subjek 

meninggalkan seluruh pekerjaannya 

dan fokus untuk wawancara dengan 

subjek.  

Subjek memiliki poster ± 165 cm 

dengan rambut hitam dan kulit sawo 

matang. Subjek memiliki tubuh yang 

berisi. Pada saat wawancara dimulai 

subjek terlihat sangat antusias untuk 

menanggapi pertanyaan subjek 

bahkan seluruh kerjaan dan 

karyawan yang ingin bertemu 

dengan subjek harus ditunda oleh 

subjek.  

Pada saat wawancara, subjek 

menjawab pertanyaan dengan sangat 

lancar dan subjek lebih senang untuk 

menceritakan pengalamannya. Saat 

bercerita wajah subjek terlihat 

sangat meyakinkan dan subjek 

selalu menatap wajah peneliti.  

Saat wawancara subjek juga terlihat 

sangat tenang sekali. Bahkan subjek 

dengan sangat lancarnya 

Status subjek : 

“..Supervisor yang paling lama 

di PT. Sinar Sosro..” (Ob1/S3/2-

3) 

Ramah : 

“..subjek menyambut peneliti 

dengan sangat ramah dan 

mencarikan subjek tempat 

duduk serta subjek 

meninggalkan seluruh 

pekerjaannya dan focus untuk 

wawancara dengan subjek..” 

(OB1/S3/4-8) 

Ciri-ciri fisik subjek : 

“..Subjek memiliki poster ± 165 

cm dengan rambut hitam dan 

kulit sawo matang. Subjek 

memiliki tubuh yang berisi..” 

(OB1/S3/9-11) 

Fokus : 

“..sangat lancar dan subjek lebih 

senang untuk menceritakan 

pengalamannya. Saat bercerita 

wajah subjek terlihat sangat 

meyakinkan dan subjek selalu 

menatap wajah peneliti..” 

(OB1/S3/17-20) 

Tenang : 

“..Saat wawancara subjek juga 

terlihat sangat tenang sekali. 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

menceritakan pengalaman dan cara 

subjek mendorong karyawannya 

untuk maju. 

Di akhir wawancara subjek terlihat 

lega dan subjek mengatakan dia 

sampai lupa waktu karena asik 

bercerita. 

Bahkan subjek dengan sangat 

lancarnya menceritakan 

pengalaman dan cara subjek 

mendorong karyawannya untuk 

maju..” (OB1/S3/21-24) 

 

  



287 
 

 

Catatan Observasi Subjek 3 

Obyek Observasi : Lingkungan Subjek (Subjek TK) 

Tanggal Observasi : 08 Juli 2019 

Waktu Observasi : 08.00 – 09.00 WIB 

Tempat Observasi : PT. Sinar Sosro Yogyakarta 

Tujuan Observasi : Melihat bagaimana kondisi lingkungan di 

Perusahaan 

Jenis Observasi : Partisipan Pasif 

Observasi ke  : dua 

Kode : OB-2 

No Transkrip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Saat ini subjek menjabat sebagai 

seroang supervisor di perusahaan PT 

Sinar Sosro do Yogyakarta. Subjek 

memiliki ruangan yang berada paling 

ujung pada bagian kantor dengan 

ruangan yang terbuka dan tergabung 

dengan tim salesman subjek. 

Selain itu kelebihan ruangan subjek 

adalah didepan bagian ruangan subjek 

terpampang foto visi dan misi 

perusahaan sehingga saat wawancara 

ketika ditanya visi dan misi 

perusahaan subjek hanya menunjuk 

kepada foto yang bersangkutan. 

Dengan keadaan ruangan yang seperti 

itu memudahkan subjek untuk 

berkomunikasi dengan tim nya, 

sehingga saat jelas terlihat intensnya 

subjek berkomunikasi dengan 

bawahannya dan memantau 

bawahannya. 

 

Kondisi ruangan : 

Subjek memiliki ruangan yang 

berada paling ujung pada 

bagian kantor dengan ruangan 

yang terbuka dan tergabung 

dengan tim salesman subjek..” 

(OB2/S3/2-5) 

“..Selain itu kelebihan ruangan 

subjek adalah didepan bagian 

ruangan subjek terpampang 

foto visi dan misi perusahaan 

sehingga saat wawancara 

ketika ditanya visi dan misi 

perusahaan subjek hanya 

menunjuk kepada foto yang 

bersangkutan..” (OB2/S3/6-10) 

Komunikasi : 

“..Dengan keadaan ruangan 

yang seperti itu memudahkan 

subjek untuk berkomunikasi 

dengan tim nya, sehingga saat 

jelas terlihat intensnya subjek 

berkomunikasi dengan 

bawahannya dan memantau 

bawahannya..” (OB2/S3/11-

15) 
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Verbatim Subjek 3 

Nama    : TK 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat    : Maguwoharjo, Sleman, 

D.I.Yogyakarta 

Tanggal Wawancara  : 04 Juni 2019 

Waktu    : 08.00 – 09.30 WIB 

Tujuan Wawancara  : Mengetahui perilaku kepemimpinan  

Wawancara ke-   : Satu 

Subjek     : Tiga 

Kode : W1 

No Transkip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

Muhammad Ansari dari mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga. Sebelumnya boleh 

perkenalan dulu pak namanya? 

Nama saya TK 

Tempat tanggal lahirnya pak? 

Tempat lahir Sleman,1968. Bekerja di 

Sosro sudah 22 tahun. 

Hampir sama dengan pak SY berarti pak? 

Iya hampir sama, cukup lama. 

Di Yogyakarta tinggalnya dimana pak? 

Saya di Maguwoharjo 

Asli Jogja pak? 

Asli Jogja 

Untuk proses bekerja dulu seperti apa ya 

kira-kira pak? Boleh diceritakan terkait 

karirnya seperti apa? 

Ya saya itu masuk sosro 97 sebagai 

asisten salemen. Ya waktu itu..trus 5 

tahun promosi ke salesmen, trus 5 tahun 

lagi ke supervisor sampai dengan hari 

ini. Itu prosesnya. 

Kalau boleh dulu kenapa ya pak memilih 

bekerja di perusahaan PT. Sinar Sosro? 

Gini.. ee dulu saya pernah bekerja di 

produksi pembuatan tas yang di ekspor 

ke Australi sama Jepang. Ee saya itu 

enak.. jadi kaya buat model-modelnya.. 

waktu itu kena krisis terus saya berpikir 

 

 

 

 

 

Riwayat pekerjaan : 

“..Bekerja di Sosro sudah 

22 tahun..” (W1/S3/6-7) 

 

 

 

 

 

 

 

Riwayat pekerjaan : 

”.. Ya saya itu masuk 

sosro 97 sebagai asisten 

salemen. Ya waktu 

itu..trus 5 tahun promosi 

ke salesmen, trus 5 tahun 

lagi ke supervisor sampai 

dengan hari ini. Itu 

prosesnya.. “ (W1/S3/16-

19) 

Niat suci : 

“..saya berpikir paling 

enak itu jualan apa. 

Ternyata paling enak itu 
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30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

paling enak itu jualan apa. Ternyata 

paling enak itu jualan makanan atau 

minuman, orang itu butuh terus.. ee 

kenapa jual makanan dan minuman itu 

enak, apapun orang pasti makan dan 

minum. Tapi sebelum di minuman saya 

itu jualan obat. Strategi jualan obat itu 

gampang sebenarnya. Gampang tapi 

lakunya lama. Terus aku mencoba 

masukin lamaran itu ke minuman. ç 

berarti mereka beli lagi tidak dengan 

obat, obat itu sekali beli tiba bulan 

belum tentu sembuh. Jadi ilmunya itu 

saya dapat ketika di obat itu. Kalau di 

obat itu jangan berharap seperti 

minuman, makane orang-orang yang 

produksi makanan dan minuman itu 

berkembangnya pesat dan kalau laku 

itu hebat. Dari obat itu.. dari PT. 

Kesnaker ya, saya berhenti dari itu ya 

udah sampai sekarang. 

Emang dulu niatnya kerjanya emang 

pengennya di sosro ya pak? 

Iya. Pokokny diminuman dan makanan 

Tetapi terkait perusahaannya apa belum 

tau? 

Iya saya belum tau, karena pernah di 

obat itu dan pernah di produksi tas itu. 

Kalau penghasilannya lebih gede di 

produksi tas itu, karena satu model tas 

itu saya sudah dapat 300 ribu lebih loh.. 

satu model tas. Sama kenyaman mas, 

jadi saya merasa nyaman aja 

Dulu kan dari bawah dulu ya, apakah itu 

jenjang karirnya per 5 tahun atau gimana 

pak? 

Tidak, mungkin yang menilai itu atasan 

ya. Saya kan waktu itu bersaing, 

bersaing dengan rekan saya yang waktu 

itu ternyata dia yang ambisi juga. Dia 

itu justru ingin menggantikan.. di 

kantor ada posisi kosong trus dia aku aj, 

jualan makanan atau 

minuman, orang itu butuh 

terus.. ee kenapa jual 

makanan dan minuman itu 

enak, apapun orang pasti 

makan dan minum..” 

(W1/S3/25-30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor internal bekerja : 

“..Sama kenyaman mas, 

jadi saya merasa nyaman 

saja..” (W1/S3/51-52) 
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72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

ternyata supervisor tidak 

menginginkan.. bukan kamu, yang saya 

harapkan si TK karena dia ngini-ngini.. 

nah sempat dia itu jalan dengan saya itu 

engga mau kerja.. langsung pulang mas. 

Jadi aku engga mau sama TK, jadi 

kalau engga mau ya sudah.. aku yang 

laporan, ya udah ngga papa bapak yang 

jalan. Jadi kalau karyawan di sosro itu 

terbuka dan peluangnya sangat besar 

sekali cuman kita itu mau atau tidak. 

Cuman kadang susahnya, kita itu posisi 

salesmen itu naik jadi supervisor. 

Peluangnya ada tapi SDM nya ini, SDM 

nya ini yang agak-agak belum siap 

mereka. Sebenarnya mereka ini sudah 

menguasai lapangan, tapi untuk 

naiknya itu masih keran-keran, itu 

karena.. karena lulusan mas, 

kebanyakan salesmen itu lulusan SMA.. 

dia takut. Nah kenapa saya mau waktu 

itu. Saya itu dulu pernah di tes, waktu 

itu 3 orang. Saya itu masuk tapi karena 

SMA saya gugur, terus yang kedua tadi 

itu ada sekitar tahun 2019 kalau sistem 

itu tetap seperti itu engga akan maju. 

Enda, sekarang berdasarkan hasil 

kerjamu dan persentase mu ternyata 

betul, saya dulu engga mau maju tapi 

disupport sama supervisor ku sama EO 

saya disuruh maju.. pokoknya harus 

maju. Nanti kalau memang ini bagus 

baru masuk. Waktu itu ada 2 calon, 

saya dengan rekan saya. Yang ini sudah 

jatuh kandang, tau jatuh kandang kan.. 

sudah engga menjadi kandidat kuat, 

tapi ketika persentasi di Semarangnya 

ternyata yang dipilih saya. Nah agak 

kecewa kan kenapa ko yang dipilih itu 

saya. Aku itu milih karakternya, kalau 

milih yang ini dengan karakter seperti 

ini dan milih yang ini dengan karakter 
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114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

seperti ini. Bapak itu karakternya keras 

dan berani, saya itu butuh orang yang 

berani untuk nembusi ke dister, karena 

saya itu pegang orang-orang dister mas, 

mereka itu kan grosiran. Nah akhirnya 

terpilihlah saya, pak karena karakter 

mu akhirnya saya memilih kamu.. 

akhirnya saya disuruh megang dister 1 

wilayah di Yogyakarta. Saya ya agak 

kaget, saya itu baru tapi.. iya, tapi dister 

ini harus dipertaruhkan. Jadi tetap 

karakter itu dibutuhkan. Yang milih 

siapa, yang milih tetap atasan, jadi 

kalau setau saya perusahaan itu beda 

dengan dipemilihan. Kalau saya dipilih 

lewat pemilihan salesmen..ee saya engga 

akan jadi. Tapi kalau yang milih 

perusahaan untuk ngatur bawahan, nah 

kalau di pemerintahan itukan engga, 

yang milih kan rakyat karena dia harus 

melayani rakyat. Kalau ini kan yang 

butuh perusahaan.. kenapa waktu itu 

memilih saya. Dan saya paling keras 

sendiri, boleh nanti ditanyakan ke pak 

SY karakter saya ini seperti apa, dia 

keras atau kaku, tapi kadang saya itu 

nekat. Jadi semua atasan itu sudah tau 

mas gayanya saya seeprti ini. 

Selama 22 tahun itu di Yogya semua atau 

pindah-pindah pak? 

Iya saya di Jogja semua walaupun dulu 

perusahaan itu masih belum resmi ya 

pak berdirinya, kalau tidak salah 

sekitar tahun 2010 apa ya pak. 

Maksudnya sudah ada kantor. Iya 

sekitar tahun 2010, waktu itu masih 

ngontrak di jalan imogiri, di jalan 

gampiran, ada di ringroad timur waktu 

itu PT. Sasanamaya, krisnamukti terus 

ganti sinar sosro. 

Bapak kan orang yang paling lama bekerja 

bersama pak SY, kira-kira cita-cita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah perusahaan : 

“..kalau tidak salah sekitar 

tahun 2010 apa ya pak. 

Maksudnya sudah ada 

kantor. Iya sekitar tahun 

2010, waktu itu masih 

ngontrak di jalan imogiri, 

di jalan gampiran, ada di 

ringroad timur waktu itu 

PT. Sasanamaya, 

krisnamukti terus ganti 

sinar sosro..” 

(W1/S3/122-127) 
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156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

perusahaan yang dulu itu seperti apa sih 

pak waktu awal berdiri? 

Ya dia ingin menguasai pasar produk 

minuman kategori teh ya. 

Itu kan cita-cita secara umum ya pak, kalau 

cita-cita perusahaan di Jogja sendiri itu 

seperti apa ya pak? 

Ya kalau di Yogya ya tetap ingin 

menguasai pasar minumannya. Kalau 

lokasi lukman kita sudah menguasai, 

lukman itu lokasi makan ya. Cocaloc 

kesulitan menguasai minuman, 

perdagangan untuk menguasai lukman 

itu bagus.. terus yang kedua ada 

diwisata, itu yang paling belakang. 

Apasih yang membedakan sosro itu bisa 

menguasai itu dibanding minuman yang 

lain? 

1 sosro itu pokoknya tidak pakai 

pengawet.. teh botol sosro ya.. yang 

sampai sekarang dia masih bertahan, 

karena dia engga pakai pengawet. Terus 

kemudian kalau di lokasi makan dia 

yang paling cocok.. sudah jenengan 

pasti sudah tau. Kalau teh yang paling 

enak dan tidak ada pengawetnya itu 

tambahan-tambahan lain itu ya cuman 

teh botol sosro. Dan perlawanan kita.. 

itu kita itu dengan pelanggan kita 

mitra.. saudara, jadi mitra kerja bukan 

apa ya mas. Bukan pelanggan dan 

pembeli ya mas 

Iya. Jadi kita itu mitra. Pelanggan itu 

ada yang kita bantu, contohnya yang 

saya lakukan, pelangga itu pindahan 

saya tak bantu dan saya izin atasan 

saya.. pak saya nanti izin mau bantu 

pelanggan saya pindahan sampai hari 

minggu .. boleh. Itu hebatnya sosro itu. 

Dan kenapa perusahan-perusahaan 

besar seperti grand purry dan jogja bay, 

kantor-kantor menggunakan sosro, ya 
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198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

karena itu.. kita menganggap mereka 

saudara. Rekan bisnis ya rekan bisnis 

tapi orang mengatakan kami itu rekan 

bisnisnya saudara saya. Nek saudara 

kan berarti untung kabeh 

Berarti memang ada pola atau sistem yang 

dibangun? 

Iya dengan kekeluargan 

Kemudian terkait perusahaan tadi, untuk 

bapak ada dilevel yang mana ya pak? 

Supervisor itu ada dilevel 9 ya. 

Kalau boleh tau levelnya ada level apa saja 

ya pak? 

Kalau di lapangan itu berarti ada 

asisten salesmen, salesmen, supervisor, 

UM, ASM, GM. 

Itu dilevel berapa pak? 

Level 9, saya dilevel 9 

Dibawah bapak berarti ada level berapa 

pak? 

Level 7 dan 8 

Paling tinggi untuk di Jogja itu level 

berapa pak? 

Level 12, itu pak SY 

Nah berarti bapak juga bisa dikatakan salah 

satu pimpinan perusahaan ini ya pak di 

tingkatan karyawan? 

Pemimpin. Pemimpin untuk tim. 

Karena untuk pemimpin perusahaan ya 

tetap pak SY 

Bapak memimpin berapa orang? 

Saya 5 tim 

5 tim tersebut jumlahnya berapa orang ya 

pak? 

5 tim berarti ada 10 orang, karena 1 

SDK itu ada salesmen 1 ada asisten 1. 

Dan wilayah saya itu setengah 

jogja..Gunung Kidul sama Sleman. 

Berarti sampai ke pantai dong pak? 

Sampai ke pantai. Kami di Jogja ada 3 

supervisor, yang megang model outlet 

itu di pegang pak AK, yang pak RD itu 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Iya dengan 

kekeluargan..” 

(W1/S2/169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur perusahaan : 

“..Sampai ke pantai. Kami 

di Jogja ada 3 supervisor, 

yang megang model outlet 
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240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 
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253 
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257 
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266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

wilayah barat.. setengah Jogja dia 

pegang bantul dan Kulomprogo. Kalau 

saya setengah Jogja pegang Gunung 

Kidul sama Sleman.  

Kemudian terkait visi dan misi perusahaan 

itu bagaimana ya pak dan implementasinya 

seperti apa? 

Ee gini.. kalau visi dan misinya itu ya.. 

disini dan situ semua ada tuh. Kalau 

bagi karyawan, gini tugas seorang 

supervisor itu distribusi dan penjualan.. 

jadi bukan penjualan dan distribusi loh 

ya. Karena penjualan itu mengikuti 

distribusi. Jadi kita harus 

mengembangkan distribusi, jadi 

perusahaan sosro itu perusahaan 

distribusi. Semakin banyak distribusi 

kita, semakin kuat distribusi kita itu 

penjualan akan mengikuti. Jadi mereka 

sifatnya adalah distribusi.. dah kamu 

focus saja ke distribusi nanti penjualan 

akan mengikuti. Maksudnya piye.. 

kalau disuatu wilayah itu tidak ada 

produknya loh ya engga payu, mau 

diiklankan seperti apa tapi engga ada 

produknya engga akan jalan. Tapi kalau 

distribusinya dijalankan disemua outlet, 

outlet itu titik penjualan, jadi outlet itu 

titik-titik penjualan, nah bengkel bisa 

masuk engga..bengkel dan took besi 

juga iya, untuk apa.. untuk menjadi 

pelanggan.  

Itu kan visi dan misi secara umum ya pak, 

untuk visi dan misi setiap perusahaan sosro 

itu apakah berbeda-beda? 

Oo sama..  

Cuman cara-caranya yang berbeda ya pak? 

Iya, tapi kalau tugas kita sama yaitu 

distribusi karena penjualan akan 

mengikuti. Begitu.. 

Oia tadi sudah bapak sampaikan bahwa 

perusahaan ini berbeda dengan perusahaan 

itu di pegang pak AK, 

yang pak RD itu wilayah 

barat.. setengah Jogja dia 

pegang bantul dan 

Kulomprogo. Kalau saya 

setengah Jogja pegang 

Gunung Kidul sama 

Sleman. .” (W3/S1/194-

199) 
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283 
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289 
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291 
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293 

294 

295 

296 
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299 
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301 
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304 
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316 
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318 

319 

320 

321 

322 

323 

minuman lainnya, kemudian boleh 

diceritakan pak hal unik yang membedakan 

perusahaan ini dengan perusahaan yang 

lainnya? 

Jadi sistem pelayanannya kalau saya 

tau, jadi saya kan berangkat dari asisten 

salesmen kemudian salesmen, jadi 

hubungan dengan pelanggan itu bagi 

saya yang paling tidak sama. Jadi kita 

itu saudara seperti yang tadi saya 

bilang. Karena ketika di obat saya tidak 

seperti itu. Tapi kalau ini ko agak beda 

ya dan dari dulu diperintahkan oleh 

atasan-atasan kita. Jadi yang saudara 

itu mitra kerja, rekan bisnis iya tapi 

rekan bisnis yang harus saudara. Kamu 

itu saudara, jadi itu yang saya tekankan, 

jadi kalau ada orang lain mau masuk 

mereka susah. Contoh outlet-outlet 

besar yang saya pegang itu engga bisa 

masuk coca-cola. Dia butuh soda, engga 

mau dia, karena apa karena hubungan 

sudah baik dengan saya. Dan dia ketika 

ada competitor masuk dia ngomong. 

Grand purry dia sampai didatangin GM 

nya engga mau. Minta uang berapa 

singkirin sosro.. dia engga mau. Saya itu 

dengan sinar sosro sudah lama. Caranya 

piye ko bisa seperti itu, jadi gini.. 

sebelum grand purry jadi itu ketika 

bangun saya 6 bulan mas tahap 

pendekatan. Tahap pendekatannya 

lama 6 bulan, saya kesana-kesana, 

ketika bangun itu saya dekati, ya kalau 

ada rapat saya ikut juga. Jogba bay itu 3 

bulan saya. Jadi komunikasi saja, 

hubungan baik. Jangan kita konflik 

dengan pelanggan 

Nah itu kan terkait dengan mitra ya pak, 

kalau terkait dengan anggota perusahaan 

sendiri apakah sama polanya dengan yang 

diterapkan dengan mitra? Pendekatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Jadi yang saudara itu 

mitra kerja, rekan bisnis 

iya tapi rekan bisnis yang 

harus saudara. Kamu itu 

saudara, jadi itu yang saya 

tekankan, jadi kalau ada 

orang lain mau masuk 

mereka susah..” 

(W1/S3/241-245) 

“..Jadi komunikasi saja, 

hubungan baik. Jangan 

kita konflik dengan 

pelanggan..” (W1/S3/259-

261) 
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358 
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360 

361 

362 

363 
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365 

terhadap anggota perusahaan atau 

karyawan? 

Oo sama, sama. Mereka diajari seperti 

itu, mereka seperti itu juga. Ada salah 

satu karyawan itu namanya asih, dia 

dianggap sebagai adeknya.  Outlet-

outlet yang diluar itu engga boleh diisi 

sana tapi harus diisi asih. Jadi si pak eko 

(panggilan asih) itu sudah saya anggap 

kaya ade ku. Jadi kalau lagi libur ya dia 

main.  

Hal apa sih yang mendasari bapak bekerja 

di perusahaan ini? 

Ya nyaman ya. Karena saya sudah 

merasa nyaman.  

Boleh diceritakan pak kenapa merasa 

nyaman bekerja di perusahaan? 

1 mungkin dekat dengan rumah ya, 2 

saya juga engga tau, ketika saya bekerja 

di pembuatan tas itu saya mendapatkan 

untuk 1 tas itu 300 ribu tahun 95, 

bayangin pak.. saya masuk sosro itu 

cuman di gaji 124 ribu. Saya itu gawi tas 

paling nanti satu minggu sudah dapat 

300 ribu. Dan di Jepang itu enak, belum 

jadi tasnya tapi sudah tau orangnya, 

pak seperti ini pak.. contohnya saya 

buatin dalam bentuk seperti ini pak, 

tapi ya pindah.. intinya saya engga 

nyaman. Saya kan beberapa kali 

pindah. Dari itu terus ke obat dan 

terakhir ke sosro ini. saya bisa nyaman 

itu engga tau juga 

Apa karena lingkungannya pak? 

Ya mungkin karena lingkungannya. 

Jadi hubungannya itu saya mengatakan 

nyaman. Itu di saya ya, dan saya pernah 

ditawari di pucuk harum dengan gaji 

yang lebih tinggi tapi saya menolak. 

Belum lama, ya sekitar 2 tahun  sampai 

3 tahun. Fasilitas yang diberikan ya 

sama mobil. Tapi saya engga mau, tapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor internal bekerja : 

“..Ya nyaman ya. Karena 

saya sudah merasa 

nyaman..” (W1/S3/276-

277) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor eksternal bekerja 

: 

“..Ya mungkin karena 

lingkungannya. Jadi 

hubungannya itu saya 

mengatakan nyaman..” 

(W1/S3/294-295) 
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saya waktu itu di Purwodadi tapi saya 

engga mau. 

Kemudian boleh diceritakan pak 

perjalanan baiknya selama bekerja di sosro 

sama perjalanan buruknya? Mungkin bisa 

mulai dari perjalanan buruknya dulu ya 

pak? 

Gini.. ee ada resiko yang di sosro itu tapi 

di perusahaan lain mungkin engga ada. 

Itu adalah PK namanya, PK itu piutang 

karyawan. Jadi itu terjadi atas 

kesalahan kita, jadi ada pelangga yang 

engga bayar kita yang kena.  

Supervisor atau salesmen pak? 

Siapa yang melakukan nanti kita 

tanggung bareng-bareng. Dan saya itu 

sudah pernah sampai ratusan juga, tapi 

sudah mau selesai. Itu yang paling tidak 

mengenakkan. Tapi dibanding dengan 

yang mengenakkan ya masih tetap 

mengenakkan Karena saya masih disini 

sampai saat ini. itu yang paling tidak 

mengenakkan sampai sekarang 

Kalau hal yang menyenangkannya apa 

pak? 

Yah.. nyamannya itu. Hubungan antar 

karyawan itu nyaman. Ya itu saja. 

Kemudian apa lagi pak? 

Ya fasilitasnya cukuplah bagi saya, 

karena bonus itu sekarang tidak 

dibatasi. Jadi kalau memang salesmen 

dapat sekian juta ya sekian juga. Kalau 

bisa melewati mas bisa melebihi gaji 

Pernah pak? 

Ya pernah. Saya pernah jadi salesmen 

itu pernah. Jadi bonus saya itu melebihi 

gaji saya. Itu yang saya senang. 

Oia terkait hal yang tidak menyenangkan 

tadi, ketika bapak mengalami hal tersebut 

apakah bapak punya pikiran untuk berhenti 

dari perusahaan ini atau seperti apa pak? 

Tidak, saya kena PK tapi tidak berhenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Siapa yang melakukan 

nanti kita tanggung 

bareng-bareng..” 

(W1/S3/312-313) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Hubungan antar 

karyawan itu nyaman..” 

(W1/S3/321-322) 

Mensejahterakan : 

“..Ya fasilitasnya 

cukuplah bagi saya, 

karena bonus itu sekarang 

tidak dibatasi..” 

(W1/S3/324-325) 
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Karena saya sudah pengalaman yang 

didua ini loh, mungkin aku belum 

masuk perusahaan ini mungkin. Dan 

saya juga kan tinggal beberapa tahun 

lagi toh pensiun, dan pensiun kan ada 

tunjangannya juga. Ada tim saya 

salesmen juga begitu, terus nanti tahun 

ketiganya nanti ada lagi. 

Termasuk usia kerjanya juga lama pak? 

Iya lama, hampir barengan dengan 

saya. 

Siapa sih yang menjadi role model atau 

panutan bapak dalam bekerja ini? 

Dulu itu saya punya GM namanya Pak 

Bayu tapi sekarang sudah berhenti 

Sebelum pak SY Pak? 

Sebelum pak SY. Karena dulu beliau 

pernah menjadi dosen. Ya itu.. jadi cara 

ngasih masukan itu.. 

Cara-cara yang dicontoh apa saja ya pak? 

Jadi gini.. kalau ngasih masukan gini 

atau diskusi bahasanya. Jadi dia ngasih 

masukannya seperti ini seperti ini, jadi 

dia ngasih masukannya dengan kata-

kata jadi saya seperti ini mas, nek 

menurut mu piye mas, nek aku gini tak 

rubah mas, tak perbaharui, jadi begitu. 

Karena dulu beliau dosen mas jadi agak 

beda. Nek saya itu keras, kalau saya itu 

aturan, tapi gayanya saya akan minta, 

sorry saya sudah berpengalaman 

menjadi salesmen sudah 10 tahun.. 

kamu jalan dulu baru saya masuk, saya 

engga mau. Tapi sebelumnya ini ada 

outlet, salesmen saya suruh masuk tpi 

saya sudah masuk dulu sebelumnya. 

Saya udah tau.. kenapa saya harus 

masuk dulu karena kalau dia bohong 

saya akan tau.  

Berarti sebenarnya pola yang bapak 

lakukan malah tidak sama dengan panutan 

bapak tersebut ya pak? 

Mensejahterakan : 

“..Dan saya juga kan 

tinggal beberapa tahun 

lagi toh pensiun, dan 

pensiun kan ada 

tunjangannya juga. Ada 

tim saya salesmen juga 

begitu, terus nanti tahun 

ketiganya nanti ada lagi..” 

(W1/S3/339-343) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan : 

“..kamu jalan dulu baru 

saya masuk, saya engga 

mau. Tapi sebelumnya ini 

ada outlet, salesmen saya 

suruh masuk tpi saya 

sudah masuk dulu 

sebelumnya..” 

(W1/S3/364-367) 
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Iya. Saya cuman nerusin sispor, 

makanya masuk itu jam 7.30 ya masuk 

jam 07.30. keras itu bukan berarti apa 

ya tapi di sispronya. Engga pp kalau nek 

ada outlet di situ kamu kesulitan terus 

nanti baru tak bantu saya, sales saya tak 

suruh kesana dulu, mentok kan nanti 

baru saya yang masuk. Dia engga bisa 

ngeloby disana baru saya yang 

ngeloby..terakhir itu.  

Kemudian apasih yang bapak tiru lagi dari 

role model atau panutan bapak itu? 

Sabarnya sebenarnya. Jadi gini kata-

kata yang masih saya ingat ditelinga 

itu.. kita itu belajar bersama, dia itu 

pinternya juga tinggi dari pada saya, dia 

itu sampai belajar bahasa jawa buat 

menghadapi pasar. Jadi kata-kata itu 

masih tak pegang sampai saat ini.. oo iya 

belajar sabar. 

Itu bapak terapkan sampai saat ini pak? 

Iya.. di pelanggan saya 

Kalau mendidik anggota bapak? 

Di kata-katanya mungkin saya tidak 

tapi di caranya saya iya 

Apa contohnya pak? 

Contohnya gini, saya itu mendorong 

untuk masuk outlet, itu hampir tiap hari 

saya ngomong. Itu  ada outlet.. jadi 

kapan kamu mau jalan, hasilnya endi, 

apa yang terjadi. Ternyata ada 1 

salesmen itu dia engga berani. Jadi 

mereka itu alasannya apa, aku engga 

wani pak, aku engga pede. Nek kamu 

engga pede dan kamu engga bisa seperti 

itu. Tapi nek ada di tim seperti itu saya 

ganti mas, bulan ini saya ganti, sudah 

saya urusi bulan ini, jadi saya cari yang 

baru untuk ganti bulan ini. ya karena 

engga pede engga bisa anu. Namanya 

orang kalau sudah engga pede itu ya 

susah mas. Saya engga bisa pak harus 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..Saya cuman nerusin 

sispor, makanya masuk itu 

jam 7.30 ya masuk jam 

07.30. keras itu bukan 

berarti apa ya tapi di 

sispronya..” (W1/S3/372-

374) 

 

 

 

 

 

Akhlaqul karimah : 

“..oo iya belajar sabar..” 

(W1/S3/387) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan : 

“..Contohnya gini, saya itu 

mendorong untuk masuk 

outlet, itu hampir tiap hari 

saya ngomong. Itu  ada 

outlet.. jadi kapan kamu 

mau jalan, hasilnya endi, 

apa yang terjadi..” 
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buka outlet satu-satu, tapi secara fisik 

saya mengajari ini loh cara membuka 

outlet, tapi ya dia engga pede, oo yawes 

berarti saya sudah tau karakternya. 

Kemudia apakah yang bapak lakukan itu 

berdampak baik bagi diri bapak dan 

perusahaan pak? 

Selama ini saya kalau apa ya.. penjualan 

tercapai, penjualan saya tercapai. Nanti 

boleh dicek sama pak SY. Saya kalau 

komitmen penjualan tercapai. Saya 

bulan ini komitmen 30.000, 30.000 tak 

kejar. Saya kan bekerja dengan tim 

saya, tim saya ini sudah saya kasih garis, 

ini ada outlet yang tak kasih.. ini 

penjualan mu. Penjualan mu tahun ini 

seperti ini. Terus ada lagi yang tak 

kasih, ini outlet mu dan bulan ini 

penjualanmu harus tercapai. Dengan 

cara apa, ini.. cara yang benar dan data 

itu, saya selalu menggunakan data, itu 

yang benar 

Oia pak dari karyawan yang kurang pede 

bekerja dan kurang motivasi seperti apa sih 

pak cara bapak dalam mendorong 

karyawan bapak dan punya cara untuk 

menembuh outlet-outlet itu? 

Di join visited 

Gimana caranya pak? 

Ee kita jalan bareng..jalan bareng trus 

di ajak masuk. Saya engga tau, kalau itu 

sudah engga bisa berarti engga bisa. 

Tapi dia itu kalau punya karakter tapi 

dia belum bisa.. bisa. Itu yang kemaren 

masuk itu sudah  tak ajari ketika dia 

jadi salesmen, itu tak ajari..saya lihat. 

Jadi sebetulnya begini nilai tes itu bagi 

saya tidak mutlak meluluskan 

karyawan. Pernah itu dulu namanya 

saudara tukimin itu nilainya 1 dari nilai 

tes. Itu kan tak tandain engga mungkin. 

Dari 4 waktu  itu supervisor 2 GM 1 dan 

(W1/S3/394-397) 

“..secara fisik saya 

mengajari ini loh cara 

membuka outlet..” 

(W1/S3/407-408) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..Saya kalau komitmen 

penjualan tercapai. Saya 

bulan ini komitmen 

30.000, 30.000 tak kejar..” 

(W1/S3/415-417) 

 

 

 

 

 

 

Akhlaqul karimah : 

“..Ee kita jalan 

bareng..jalan bareng trus 

di ajak masuk. Saya engga 

tau, kalau itu sudah engga 

bisa berarti engga bisa. 

Tapi dia itu kalau punya 

karakter tapi dia belum 

bisa.. bisa..” (W1/S3/431-

434) 

Mengembangkan : 

“..Pernah itu dulu 

namanya saudara tukimin 

itu nilainya 1 dari nilai tes. 
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admin 1 itu tidak ada yang meloloske 

kecuali saya. Kenapa saya loloskan, nilai 

itu bukan dasar untuk dia bagus untuk 

dia bekerja, tapi saya pakai feeling. Itu 

saya taruhan, namanya Tukimin. 

Ternyata ketika jadi itu rebutan. Terus 

yang ke-2 itu orang yang karakternya 

jelek itu belum tentu jelek. Namanya 

Landun itu engga mau diangkat jadi 

salesmen tapi tak angkat jadi salesmen. 

Sudah masuk jadi salesmen diambil Pak 

Rudi dengan karakter saya loh karena. 

Pak karakter itu boleh engga sih keras, 

boleh. Jadi pemimpin itu.. gini jadi 

karakter ada 3.. ee maaf lupa, ini lembut 

, keras terus ada lagi lupa satu lagi. 

Semua karakter itu bagus engga ada 

yang iki elek iki elek. Semua baik 

tergantung awak dewe gunake. Saya 

engga boleh merubah karakter saya 

oleh Pak SY. Karakter mu jangan kamu 

rubah tetap seperti itu. Kalau bapak 

dianggap keras silahkan dianggap 

keras, engga papa. Tapi nyatae 

Landung sekarang jadi salesmen, Andi 

sekarang juga itu pak Rudi mau 

ngangkat jadi salesmen. Kenapa, karena 

penjualannya tercapai.. gitu loh. Saya 

orang keras pun, saya melihatnya 

adalah.. pakai apa ya.. ini secara 

akademisi engga masuk mas. Jadi aku 

pakai itu juga.. oo karakternya seperti 

ini jadi itu yang saya pakai. Kalau kata 

orang Jawa ratu ranggeng tak pakai. 

Jadi kalau karakternya ngene aku tak 

pakai ngene. Kamu seperti air itu loh air 

itu kalau kena batu paling pecah dewe, 

kalau kamu batu kena air ya pecah. 

Tapi kalau air kan dia menghindar 

juga. 

Seperti apa ya bapak memandang 

pekerjaan bapak? 

Itu kan tak tandain engga 

mungkin. Dari 4 waktu  

itu supervisor 2 GM 1 dan 

admin 1 itu tidak ada yang 

meloloske kecuali saya. 

Kenapa saya loloskan, 

nilai itu bukan dasar untuk 

dia bagus untuk dia 

bekerja, tapi saya pakai 

feeling..” (W1/S3/438-

445) 

“..Namanya Landun itu 

engga mau diangkat jadi 

salesmen tapi tak angkat 

jadi salesmen. Sudah 

masuk jadi salesmen 

diambil Pak Rudi..” 

(W1/S3/448-451) 
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Pekerjaan itu.. ee gini mas, saya itu kaya 

apa ya. Jadi saya itu engga cuti. Saya itu 

jarang cuti. Saya itu menikmati ketika 

di lapangan, saya engga menikmati di 

kantor. Saya itu menikmati ketika di 

lapangan. Sampai malam pun saya 

lakukan, berarti memang jiwa saya 

memang lapangan, berarti jiwa saya 

sudah sesuai. Saya itu dulu jadi 

salesmen cape-cape trus karena saya 

engga menghitung jam. Jadi jangan 

sekali-kali orang lapangan itu 

menghitung jam, orang lapangan itu 

menghitung target. Nah kalau 

terperangkat di jam-jam, orang 

lapangan adalah target, jangan 

waktu..itu saya. 

Pernah tidak sih pak mengalami kritik dari 

bawahan? 

Ee sering 

Kritik yang seperti apa ya pak? 

Keras.. saya itu dikatakan bawahan 

saya, pak karaktermu itu keras kaya 

pak Rudi. Saya itu mas gini mas. Ini kan 

sispro mas, yang namanya salesmen itu 

engga mau diatur, dia itu pengennya 

bebas.. nah supervisor itu tugasnya apa 

sih. Nek jalan belum lurus ya tak 

luruskan to, trus tak dorong to. Kalau 

memang salesmennya sudah jalan ya 

tak biarin. Tapi kalau yang belum jalan 

kaya namanya yang Landun itu tak 

tuntun mas. Sampai tak tuntun-tuntun 

sama Landun. Andi itu kemaren tak 

tuntun terus tak lepas sampai target 

diatas 100% sampai 135%. Andi itu 

salesmen dari gitu. Ya memang harus 

begitu. 

Kira-kira bapak menanggapi hal seperti itu 

seperti apa pak? 

Oo gini mas. Kalau saya itu orang 

anggut. Jadi gini kita itu sebagai 

 

Tanggung jawab : 

“..Saya itu jarang cuti. 

Saya itu menikmati ketika 

di lapangan, saya engga 

menikmati di kantor. Saya 

itu menikmati ketika di 

lapangan. Sampai malam 

pun saya lakukan..” 

(W1/S3/479-481) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan : 

“..Nek jalan belum lurus 

ya tak luruskan to, trus tak 

dorong to. Kalau memang 

salesmennya sudah jalan 

ya tak biarin. Tapi kalau 

yang belum jalan kaya 

namanya yang Landun itu 

tak tuntun mas. Sampai 

tak tuntun-tuntun sama 

Landun. Andi itu kemaren 

tak tuntun terus tak lepas 

sampai target diatas 100% 

sampai 135%..” 

(W1/S3/499-506) 
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karyawan jangan punya rasa benci. Itu 

yang harsu dipegang dulu. Wess..itu 

adalah anak mu, itu adalah tim mu. Tim 

seperti apapun ayo digandeng dan cara 

mandangnya beda. Asem aku ki 

ditekan. Ini itu tugas, aku punya target 

begini. Ya tim piye, kamu punya target 

segini ya berarti harus mencapai segini. 

Ya tim itu kalau engga mencapai saya 

pasti punya angka cadangan. Angka 

cadangan itu adalah kalau ada salah 

satu tim saya tidak mencapai saya 

tutupi dengan tim yang lainnya. 

Biasnaya seperti itu. Jadi pelanggan-

pelanggan tertentu itu saya jadikan 

cadangan. 

Selama ini bapak menganggap tim itu 

seperti apa sih pak? 

Tim.. tim ya satu keluarga to. Apapun 

yang terjadi mereka itu ya anaknya. 

Walaupun mereka memukul saya ya 

saya engga benci. Itu yang harus 

ditekankan disini. 

Hal menyenangkan apa dan hal tidak 

menyenangkan apa yang pernah bapak 

temui bersama tim pak? 

Ya kalau engga senang kan ya engga 

kerja mas. Ya kalau secara tugas ya 

pasti ada angka mas. Kalau mereka 

engga mencapai ya saya berusaha untuk 

mencapaikan target. Saya punya 5 tim 

terdiri dari 10 orang. Kalau ada 1 tim 

yang engga tercapai ya tim lain bisa 

saya buat untuk nutupi. Ya sudah 

berarti besok ki ini yang harus dirubah 

apanya. Enak kalau seperti itu. Jadi 

saya harus punya angka cadangan mas. 

Itu hal menyenangkan ya pak? Kalau hal 

yang tidak menyenangkan bersama 

anggota bapak? 

Ya itu mas.. hehe kalau tim engga jalan. 

Jadi gini kalau outlet kosong terus 

Persaudaraan : 

“..Jadi gini kita itu sebagai 

karyawan jangan punya 

rasa benci. Itu yang harsu 

dipegang dulu. Wess..itu 

adalah anak mu, itu adalah 

tim mu. Tim seperti 

apapun ayo digandeng dan 

cara mandangnya beda..” 

(W1/S3/510-515) 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..tim ya satu keluarga to. 

Apapun yang terjadi 

mereka itu ya anaknya. 

Walaupun mereka 

memukul saya ya saya 

engga benci..” 

(W1/S3/526-528) 

 

Tanggung jawab : 

“..Kalau mereka engga 

mencapai ya saya 

berusaha untuk 

mencapaikan target..” 

(W1/S3/534-535) 
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engga diisi wah itu hal yang tidak 

menyenangkan mas. Outlet itu kalau 

kampai kosong sehari orang engga 

minum biasanya. Itu yang engga 

menyenangkan bagi saya. Itu hal yang 

tidak menyenangkan bagi saya. Jadi 

bukan kekuatan, disitu kekeluargaan 

yang paling penting. Dia habis pasti 

ngomong, jadi kalau engga ya sudah. 

Ada loh yang sampai seperti itu mas. 

Ada..  

Bagaimana cara bapak menghadapi 

anggota bapak yang bermasalah pak atau 

yang berprestasi? Mungkin bisa dari yang 

berprestasi dulu pak? 

Jadi gini kalau dalam satu tim biasanya 

saya ajak makan bareng, dia mau 

tercapai atau tidak. Kalau tidak 

tercapai baru kemudian tak omongi. 

Sekarang kamu tidak tercapai, ada 

namanya pak Sudirman, sing bulan 

ngarep ki piye toh, saya perlu bantu apa 

biar tercapai. Ya cuman itu. Tapi 

biasanya kalau mengajak saya biasanya 

makan bareng 

Bagaimana cara bapak dalam 

mempengaruhi anggota bapak dalam 

bekerja? 

Biasanya saya cuman pakai join visit 

Join visit itu biasanya bagaimana pak? 

Join visit itu gini loh mas ya istilah agak-

agak nyontohi itu. Sebenarnya kalau itu 

join visit itu engga begitu suka, kalau 

dulu saya di join visiting makanya saya 

engga angel. Join visit itu harusnya 

karyawan tau konstitusi tapi engga 

diam, sekarang diam. Nah itu.. itu 

dasarnya ngomong tok, koe itu nek join 

visiting kalau engga ngomong engga 

aku. Terus caranya piye, caranya ya 

seperti ini. nginiki loh caranya. Dengan 

gaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi 

: 

“..Jadi gini kalau dalam 

satu tim biasanya saya 

ajak makan bareng, dia 

mau tercapai atau tidak. 

Kalau tidak tercapai baru 

kemudian tak omongi. 

Sekarang kamu tidak 

tercapai, ada namanya pak 

Sudirman, sing bulan 

ngarep ki piye toh, saya 

perlu bantu apa biar 

tercapai. Ya cuman itu. 

Tapi biasanya kalau 

mengajak saya biasanya 

makan bareng..” 

(W1/S3/556-563) 
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Gaya yang seperti apa ya mas? 

Pak SY itu sering ngasih tau juga, gaya 

mu rubah. Saya itu kalau dipelanggan 

gayanya beda loh mas. Kenapa, karena 

pelanggan itu asset kita, saya engga 

pernah marah dengan pelanggan. Sekali 

saya marah dengan Pak Indor itu 

karena saya sudah beberapa kali 

ngingatin 3 kali karena dia engga bayar, 

berhutang sampai 45 juta, tapi engga 

marah. Jadi gaya.. kita harus punya 

gaya yang tau kita. Contohnya kalau 

ketemu pelanggan oo gini gni, engga 

bisa ngomong tapi harus dipaksa buat 

ngomong 

Gaya yang seperti itu bapak terapkan juga 

tidak pak di anggota bapak? 

Iya, tapi saya tidak memaksakan karena 

orang punya gaya masing-masing, tapi 

saya sering ngomongin, orang kantor 

sama orang lapangan itu beda, kalau 

orang kantor 1 +1 jadi 2 kalau orang 

lapangan itu beda, kita 1+1 kalau bisa 6. 

Selama ini bapak merasa perilaku bapak 

itu dipandang baik tidak pak bagi bawahan 

bapak? 

Bagi saya engga, karena saya kamu 

punya tanggung jawab ini harus 

tercapai. Karena saya itu engga mau 

kalau tidak tercapai pak. Itu yang 

mereka engga suka. Saya itu ditugasi 

perusahaan untuk mengawal kamu 

tercapai ee. Nek salesmen engga mau 

diatur. Gitu loh. 

Seberapa jauh sih bapak memahami 

perusahaan dan anggota perusahaan 

bapak? 

Woh saya udah 20 tahun mas. Istilahnya 

darah saya itu sudah darah sosro. Itu. 

Seluk beluknya berarti bapak sudah tau? 

Yah kalau produk, cara masukin itu 

kelebihan saya. Yaitu Jogja bay, grand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..kamu punya tanggung 

jawab ini harus tercapai. 

Karena saya itu engga 

mau kalau tidak tercapai..” 

(W1/S3/599-600) 
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purry, terus outlet-outlet besar itu saya 

yang masukin. Lah kenapa saya dipilih 

menjadi supervisor mungkin karena itu. 

Apa saja sih yang bapak lakukan sebelum 

memimpin? 

Kita itu punya 1 Tuhan, boleh percaya 

atau tidak. Dan saya selalu ngomong, 

kalau kamu engga punya mental itu 

kamu berdoa. Sudahlah itu saya 

lakukan selama saya menjadi sales, 

agaam mu opo, nek Islam ya berdoa. 

Dulu saya kalau mau menemui outlet 

yang susah saya itu sampai baca al-

fatihah 7 kali. Jadi Tuhan itu harus 

dilibatkan seperti itu pak. Percaya atau 

tidak silahkan lakukan seperti itu.Terus 

niat baik.. sudah cari nafkah 

Terus bapak terapkan tidak pak itu 

terhadap karyawan bapak? 

Sama.. cuman mereka nek doa kadang 

lupa karena saya selalu tekankan 

jangan lupa berdoa karena semua itu 

kehendak Tuhan, ya sudah dibalik itu 

pasti ada sesuatu  

Bagaimana cara bapak yang lakukan jika 

menemukan permasalahan sesama anggota 

perusahaan atau sesama anggota tim? 

Saya kan gini.. kalau terjadi 

permasalahan itu ketika saya mau 

rolling asisten. Itu kan mereka engga 

dipisah. Asisten sama salesmen saling 

pasang-pasangan. Ini kalau udah 

pasangan sama ini engga mau di ganti 

dan saya mengatakan ini adalah tim, 

namanya tim itu bukan pasangan 

sehidup semati, suami istri aj bukan 

sehidup semati ko, jadi tim itu ya kita 

ini antara supervisor dan salesmen. Jadi 

ketika kamu dipisah dan digantikan 

dengan tim ini ya kita ini satu tim. Aku 

ya keluarga mu, jadi ojo aku ya ra 

gelem, tidak.. kita ya saudara, kita di 

 

 

 

Membangun budaya 

kualitas : 

“..Kita itu punya 1 Tuhan, 

boleh percaya atau tidak. 

Dan saya selalu ngomong, 

kalau kamu engga punya 

mental itu kamu berdoa..” 

(W1/S3/617-619) 

Proses ilahiyah : 

“..Dulu saya kalau mau 

menemui outlet yang 

susah saya itu sampai baca 

al-fatihah 7 kali. Jadi 

Tuhan itu harus dilibatkan 

seperti itu pak. Percaya 

atau tidak silahkan 

lakukan seperti itu.Terus 

niat baik..” (W1/S3/621-

626) 

Membangun budaya 

kualitas : 

“..mereka nek doa kadang 

lupa karena saya selalu 

tekankan jangan lupa 

berdoa karena semua itu 

kehendak Tuhan..” 

(W1/S3/629-631) 

 

 

persaudaraan : 

“..namanya tim itu bukan 

pasangan sehidup semati, 

suami istri aj bukan 

sehidup semati ko, jadi 

tim itu ya kita ini antara 

supervisor dan salesmen..” 

(W1/S3/641-644) 

“..Aku ya keluarga mu, 

jadi ojo aku ya ra gelem, 
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sosro ya sama-sama cari nafkah jadi 

maju ya sama-sama. 

Biasanya itu karena permasalahan apa sih 

pak yang terjdi? 

Mungkin karena gayanya. Jadi 

salesmen itu gayanya beda-beda, asisten 

pun gayanya juga beda-beda. Jadi 

karena gaya memimpinnya itu berdeba-

beda. Makanya saya sering bilang 

jadikanlah dirimu itu air, jadi ketika 

kamu ketemu batu ya menguk. 

Nah itu kan terkait gaya yang berbeda-

beda, kemudian pola apa sih yang bapak 

terapkan? 

Ya gaya yang terbuka mas.. rembukan 

wae. Saya itu kalau menemukan 

masalah tak buka semua. Jadi apapun 

eh aku ki ngini-ngini tak buka dan 

merka pun terbuka. Ki loh kita itu 

saudara kita satu tim, yang tim saya ini 

loh. Kalau tim engga mau ya tak kasih 

meneh tapi tetap ya kita ki saudara. 

Kalau kesusahan ini piye sih ya takon ki 

iki jadi kalau dibuka di tim ini. 

Rata-rata usia kerjanya berapa tahun ya 

pak disini? 

10 tahun 

10 tahun ya pak, terus gaya kepemimpinan 

apa yang bapak lakukan dalam selama 

proses mereka bisa bertahan sampai 10 

tahun itu pak? 

Kita saling mensupport. Yaitu.. kalau 

kita.. jadi gini, kalau ada pengiriman 

yang banyak kita satu tim pasti 

membantu. Jadi ya tanggung jawab 

kita, tim itu ya tanggung jawab kita, 

perusahaan ini tanggung jawab kita jadi 

ya harus bareng engga bisa satu-satu. 

Dan tiga plus supervisor pun engga bisa 

satu-satu loh, percaya engga kamu. Tim 

ini adalah kurang ketika bapak yuk 

siapo sing iso, eh doldolannya 

tidak.. kita ya saudara, kita 

di sosro ya sama-sama 

cari nafkah jadi maju ya 

sama-sama..” 

(W1/S3/646-648) 

Komunikasi dan inovasi 

: 

“..Jadi salesmen itu 

gayanya beda-beda, 

asisten pun gayanya juga 

beda-beda. Jadi karena 

gaya memimpinnya itu 

berdeba-beda. Makanya 

saya sering bilang 

jadikanlah dirimu itu air, 

jadi ketika kamu ketemu 

batu ya menguk..” 

(W1/S3/651-656) 

 

Komunikasi dan inovasi 

: 

“..gaya yang terbuka mas.. 

rembukan wae. Saya itu 

kalau menemukan 

masalah tak buka semua. 

Jadi apapun eh aku ki 

ngini-ngini tak buka dan 

mereka pun terbuka. 

(W1/S3/659-662) 

 

 

 

Sejarah perusahaan : 

“..10 tahun..” 

(W1/S3/669) 

 

 

Tanggung jawab : 

“..Kita saling mensupport. 

Yaitu.. kalau kita.. jadi 

gini, kalau ada pengiriman 

yang banyak kita satu tim 
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minumannya kurang, eh siapa sing iso 

nutup. Kenapa teh botol sosro besar, eh 

aku engga iso nutup, koe iso ora. Aku 

engga iso nutup ki, ya aku nutupi ki. 

Berarti saling membantu ya pak? 

Iya..iya.. dan itu.. uniknya di Jogja 

seperti itu. Karena kita tidak bersaing, 

kita keluarga menjadi keluarga besar 

PT. Sinar Sosro kabeh Jogja ya Pak SY. 

Jadi gini, jangan buat atasan kita itu 

menangis karena penjualan. Itu butuh 

bantuan kita. Jangan sampai sedih 

atasan kita karena penjualan. 

Berartikan penjualan kita harus sesuai, 

harus masuk. Itu yang saya pegang 

sampai hari in, jangan buat atasan kita 

itu sedih karena penjualan. 

Apa saja sih keluahan-keluahan yang 

pernah bapak dengar dari anggota 

perusahaan? 

Keluhan ya mas, keluahan apa ya mas. 

Karena saya engga begitu menikmati 

jadi.. he eh. 

Kalau dulu yang pernah di dengar apa saja 

pak? 

Kalau dulu karena pulangnya malam 

dan saya bilang orang lapangan itu 

bukan jam.. gitu loh. Jadi mereka 

bekerja itu karena acuan jam, loh kalau 

lapangan itu adalah target bukan jam. 

Tapi kalau baru ya iya. 

Itu seperti apa bapak memberikan 

pemahamanannya pak? 

Jadi gini kalau orang lapangan itu kaya 

mereka piknik jadi menikmati di 

lapangan, di lapangan itu kaya seni.. 

kaya seni bekerja. Jadi bekerjalah di 

lapangan itu dengan seni bekerja 

masing-masing. Nek koe bekerja di 

lapangan tidak menimati itu engga bisa, 

engga menikmati, jadi dengan seni 

bekerja masing-masing. 

pasti membantu. Jadi ya 

tanggung jawab kita, tim 

itu ya tanggung jawab 

kita, perusahaan ini 

tanggung jawab kita jadi 

ya harus bareng engga 

bisa satu-satu..” 

(W1/S2/673-678) 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..kita tidak bersaing, kita 

keluarga menjadi keluarga 

besar PT. Sinar Sosro 

kabeh Jogja ya Pak SY. 

Jadi gini, jangan buat 

atasan kita itu menangis 

karena penjualan. Itu 

butuh bantuan kita. Jangan 

sampai sedih atasan kita 

karena penjualan..” 

(W1/S3/687-692) 

 

 

 

 

 

 

 

Enterpreunur : 

“..orang lapangan itu kaya 

mereka piknik jadi 

menikmati di lapangan, di 

lapangan itu kaya seni.. 

kaya seni bekerja. Jadi 

bekerjalah di lapangan itu 

dengan seni bekerja 

masing-masing. Nek koe 

bekerja di lapangan tidak 
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Kemudian seperti apa pak apa 

menempatkan diri jika terjadi 

permasalahan tadi, seperti keluhan pulang 

malam 

Nanti mereka akan faham sendiri ko 

sambil dibantu memahamkan 

Berarti sambil dibantu pemahaman dari 

bapak? 

Iya.. iya.. di lapangan itu kita bukan 

kerja pabrik, bukan kerja sampan, jadi 

kita itu sebetulnya setengah seni juga 

gaya mu, kamu perjalanan seumpama 

wilayah mu itu wisata, kamu menikmati 

engga wisata disitu.. itu loh. Jadi semua 

itu adalah seni, gaya dan juga kaya 

wisata, apalagi kalau wisatanya bangkit 

gara-gara kerja. Kamu menjiwai sambil 

wisata loh artinya mereka senang dan 

engga merasa mereka itu berwisata 

sambil berjalan. 

Kemudian apa saja sih yang bawa lakukan 

dan perusahaan lakukan dalam pengelolaan 

terhadap asset dan anggota perusahaan? 

Ya gini paling engga kita harus 

mengikuti sistem ee mas kalau masalah 

asset dan perusahaan kita harus ada 

sispronya, semua harus dipegang. 

Bayangin produk segitu, kalau 

sistemnya engga kuat jebol loh, kan izin 

muat 5 – 10 nanti pulannya harus naikin 

turunin dan itu benar harus dicek 

semuanya, eh benar enggab muat mu 

10, nek ini engga lolos dan engga kamu 

cek.. jebol semuanya 

Itu kan terkait asset perusahaan ya pak, 

kalau terkait anggota perusahaan apa saja 

yang bapak lakukan ya pak? 

Ya sering komunikasi, terus 1 bulan 

sekali itu kita ada kordinasi, terus di tim 

saya ada nanti di tim kecil juga ada 

terus di tim besar juga ada. Ya 

komunikasi itu saja, nanti kalau ada 

menimati itu engga bisa, 

engga menikmati, jadi 

dengan seni bekerja 

masing-masing..” 

(W1/S3/708-714) 

 

 

 

 

Enterpreunur : 

“..Jadi semua itu adalah 

seni, gaya dan juga kaya 

wisata, apalagi kalau 

wisatanya bangkit gara-

gara kerja. Kamu 

menjiwai sambil wisata 

loh artinya mereka senang 

dan engga merasa mereka 

itu berwisata sambil 

berjalan..” (W1/S3/726-

730) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi 

: 

“..Ya sering komunikasi, 

terus 1 bulan sekali itu 

kita ada kordinasi, terus di 

tim saya ada nanti di tim 



310 
 

917 

918 

919 

920 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

931 

932 

933 

934 

935 

936 

937 

938 

939 

940 

941 

942 

943 

944 

945 

946 

947 

948 

949 

950 

951 

952 

953 

954 

955 

956 

957 

958 

masalah diselesaikan di tim kecil itu 

nanti kalalu engga selesai diselesaikan 

diatasan 

Itu tujuannya untuk apa  pak? 

Ya segala macam permasalahan kerja di 

lapangan. Ada permasalahan apa kaya 

kulkas, engga punya kulkas.. ee ada 

engga kulkas dan segala macamnya. 

Apa hal yang mendorong bapak menjadi 

pemimpin dengan gaya seperti itu pak? 

Jadi gaya kepemimpinan sekarang itu 

berbeda dengan gaya kepemimpinan 

orang zaman dulu. Anak zaman muda 

sekarang itu beda. Kalau dulu dikasih 

tau saya kurang target itu mereka akan 

berlomba mencari, pak ini targetnya 

kurang 100, dulu dia akan ngomong 

saya akan cari pak, tapi sekarang beda, 

jadi gaya anak muda sekarang itu kaya 

mau di dikte ya, kamu harus ini, kamu 

harus itu, eh kamu kudu 10 kamu kudu 

5.. nek dulu engga, aku butuh 10 ee.. oia 

pak aku limo pak, aku tilu pak, aku loro 

pak. Kalau dulu seperti itu tapi 

sekarang berbeda. Lah otomatis gaya 

orang yang mengatakan itu keliru 

sebenarnya itu motivator juga. Karena 

targetnya kan tanggung jawba harus 

diselesaikan. Karena gaya salesmen 

sekarang berbeda karena permasalahan 

seperti itu tapi kalau sudah jalan ya 

sudah. 

Apa yang menjadi kelebihan dan 

kekurangan bapak dalam memimpin pak? 

Kekurangannya mungkin mereka engga 

suka dengan gaya seperi itu, tapi kalau 

tekait kelebihan mereka akan komitmen 

dengan pekerjaan 

Bagaimana kemudian cara bapak 

memotivasi diri bapak dalam memimpin? 

Ya sama seperti itu bahwa kita itu 

adalah keluarga besar dan mereka itu 

kecil juga ada terus di tim 

besar juga ada. Ya 

komunikasi itu saja, nanti 

kalau ada masalah 

diselesaikan di tim kecil..” 

(W1/S3/746-750) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..kelebihan mereka akan 

komitmen dengan 

pekerjaan..” (W1/S3/781-

782) 

 

 

 

persaudaraan : 

“..Ya sama seperti itu 
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adalah anak-anak saya. Gitu aj kalau 

saya.  

Kalau keluarga menjadi faktor bapak 

bekerja juga pak? 

Oo iya. Kalau keluarga saya jarang 

menghubungi saya kalau saya bekerja. 

Karena sudah saling percaya. Ee iki 

bapak sedang bekerja ya sudah.. dai 

jarang menghubungi saya. Tapi ya 

kalau pulang komunikasi lagi 

Terkait tim bapak di perusahaan 

sebenarnya itu menjadi lingkungan yang 

bapak harapkan engga sih pak terutama di 

tim bapak? 

Sebetulnya tidak, gaya ini sebenarnya 

tidak, tapi karena engga jalan jadinya 

ya seperti itu 

Sebenarnya gaya yang bapak harapkan 

seperti apa sih pak? 

Gayanya itu ya saya harus bisa.. jadi 

gini 3 gaya itu harus digabung.. lembut, 

keras sama satu lagi aku lupa hehe. 

Ketiga kaya itu harus digabung 

sebenarnya, ya kadang lembut, kadang 

keras jadi ya harus seperti itu. Jadi 

pernah kalau terlalu lembut banget 

pasti kamu engga akan ngaruh. Kamu 

ngasih tau dicuekin, kamu cape ya 

dicuekin. Itu loh.. digaya yang 

diharapkan tadi. 

Oia apakah mayoritas agama disini islam 

semua pak? 

o.. iya 

di depan kan saya liat ad musholla ya pak, 

sebenarnya itu menjadi tuntutan tidak pak 

bagi seluruh anggota perusahaan bahwa 

ibadah menjadi hal yang wajib di 

perusahaan ini? 

iya.. aku tadi bilang bahwa bekerja itu 

ya harus berdoa, Tuhan itu pasti.. gini 

loh itu saya lakukan dari kecil ko dan 

hasilnya bagus. Tapi kan soal ibadah itu 

bahwa kita itu adalah 

keluarga besar dan mereka 

itu adalah anak-anak 

saya..” (W3/S1/785-787) 

 

Tanggung jawab : 

“..Kalau keluarga saya 

jarang menghubungi saya 

kalau saya bekerja. 

Karena sudah saling 

percaya. Ee iki bapak 

sedang bekerja ya sudah.. 

dai jarang menghubungi 

saya. Tapi ya kalau pulang 

komunikasi lagi..” 

(W1/S3/791-795) 

 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi 

: 

“..jadi gini 3 gaya itu 

harus digabung.. lembut, 

keras sama satu lagi aku 

lupa hehe. Ketiga kaya itu 

harus digabung 

sebenarnya, ya kadang 

lembut, kadang keras jadi 

ya harus seperti itu..” 

(W1/S3/803-807) 

 

 

 

 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..aku tadi bilang bahwa 

bekerja itu ya harus 

berdoa..” (W1/S3/818-

819) 
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urusan masing-masing. Wong saya 

mencetuskan begini lo, bagaimana ya 

kalau kita itu istilahnya shalat dhuha 

bareng tapi engga jalan karena 

waktunya berbeda-beda tapi ya aku 

engga bisa maksakan Karen itu hak 

masing-masing, yo kalau kita itu punya 

satu Tuhan, berdoalah naik mobil 

dengan berdoa semampumu 

Dengan gaya kepemimpinan seperti itu 

apakah itu memang hal yang harus bapak 

gunakan dalam tim bapak? 

Kalau saya itu dengan keadaan seperti 

tadi. 

Apa yang kemudian bapak temukan 

selama ini dalam proses kepemimpinan? 

Ya selama ini mereka engga jalan mas, 

kalau mereka engga jalan ya saya 

berubah gaya kepemimpinan mas, saya 

melihat karakter orang itu, oh dia itu 

pisan. Maka saya itu dulu pernah gini, 

koe arep saying loh, koe anak emas loh, 

bukan.. bocahe karakternya koyo ngene 

tak ketuk ya mati, tapi bocah ini tak 

ketuk-ketuk ya dia ora mati. Cuman 

pernah.. orang admin yang dulu 

barengan sama saya itu tau, pak TK itu 

orangnya yo koyo kui, podo wae. Tapi 

orang yang baru melihat ya berbeda. 

Nek iki emang harus di ketuk, tapi saya 

itu pun saya tetap engga anu mas. Hehe 

Tadi kan bapak sempat bilang merupakan 

gaya menjadi lembut ya, kalau boleh tau 

cara yang bapak lakukan seperti apa ya 

pak? 

Nada.. nada ku tak rubah. Dengan pak 

Gus saya berusaha merubah, gini loh 

pak Gus caranya ya ngene, sorry 

mungkin dia karena sama umur dan 

pendidikan dia lebih tinggi, dia D3 jadi 

mungkin ya saya harus merubah gaya 

ku.  

 

 

 

“..kita itu punya satu 

Tuhan, berdoalah naik 

mobil..” (W1/S3/826-827) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi 

: 

“..selama ini mereka 

engga jalan mas, kalau 

mereka engga jalan ya 

saya berubah gaya 

kepemimpinan mas, saya 

melihat karakter orang 

itu..” (W1/S3/835-838) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan inovasi 

: 

“..nada ku tak rubah. 

Dengan pak Gus saya 
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Tapi itu berhaasil pak? 

Belum karena ini kan baru 3 bulan ini, 

karena ini kan tak rolling ini, jadi ada 

target makanya saya rolling 

Apa yang kemudian bapak peroleh selama 

bekerja di perusahaan ini? 

Nek saya ilmu. Jadi ilmu nya itu tetap 

bermanfaat ketika saya berjumpa. Jadi 

ilmu komunikasinya itu, ketika saya 

nanti keluar saya bisa terapkan untuk 

berkomunikasi. Jadi tetap pelanggan itu 

asset dan nanti kalaupun saya keluar 

mereka ya tetap asset. Itu kebelihan 

orang lain. Jadi jangan heran mereka 

yang pension pun masih kelingan sosro, 

karena ap.. ee pak agus kowe gowo apa. 

Beda sama orang kantor kalau pensiun 

mereka mumet, beda dengan orang 

lapangan ee ketemu seng biyen.. ee aku 

jualan ini. jadi ya kelebihannya ya itu. 

Pelanggan sosro itu ya asset kita 

Bapak memandang anggota perusahaan ini 

seperti apa sih pak? 

Saya itu dengan sosro itu, itu ada niat 

baik di sosro itu, itu yang saya ingat 

terus. Niat baik, jadi kita itu berusaha 

dengan niat baik dulu. Itu yang dulu 

saya lihat dulu. Gitu mas 

Kemudian selama kepemimpinan bapak itu 

tuntutan dari diri bapak sendiri atau 

tuntutan dari lingkungan bapak? 

Sebenarnya agak-agak dikarakter juga 

tapi sebenarnya saya itu engga tegaan 

mas. Saya itu kalau melihat itu saya 

sedih, nangis saya. Dan saya kalau 

membuat keputusan yang sangat berat 

itu nangis. Ya ini engga tega saya. 

Pelangga engga bayar pun saya 

memaafkan mas. Ada salesmen yang 

keluar masih dengan beban piutang pun 

saya lepas mas, saya engga tega 

Yang terakhir ya pak, apa sih yang bapak 

berusaha merubah, gini 

loh pak Gus caranya ya 

ngene, sorry mungkin dia 

karena sama umur dan 

pendidikan dia lebih 

tinggi, dia D3 jadi 

mungkin ya saya harus 

merubah gaya ku..” 

(W1/S3/851-855) 

Komunikasi dan inovasi 

“..Jadi ilmu nya itu tetap 

bermanfaat ketika saya 

berjumpa. Jadi ilmu 

komunikasinya itu, ketika 

saya nanti keluar saya bisa 

terapkan untuk 

berkomunikasi. Jadi tetap 

pelanggan itu asset dan 

nanti kalaupun saya keluar 

mereka ya tetap asset..” 

(W1/S3/862-867) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..Saya itu kalau melihat 

itu saya sedih, nangis 

saya. Dan saya kalau 

membuat keputusan yang 

sangat berat itu nangis. Ya 

ini engga tega saya. 

Pelangga engga bayar pun 

saya memaafkan mas..” 

(W1/S3/885-889) 

Makna kepemimpinan : 
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harapkan dari kepemimpinan bapak ini? 

Saya pengennya gini saya pengen sosro 

ini tetap berkembang karena saya sudah 

20 tahun, udah lama.. teh botol sosro 

tetap maju, ya terimakasih untuk teh 

botol sosro. 

Mungkin itu dulu ya pak, sebelumnya 

terimakasih ya pak. Oia pak boleh minta 

nomor wa nya sekalian juga engga pak? 

Iya mas.. oo boleh. 

“..Saya pengennya gini 

saya pengen sosro ini 

tetap berkembang karena 

saya sudah 20 tahun, udah 

lama.. teh botol sosro tetap 

maju, ya terimakasih 

untuk teh botol sosro..” 

(W1/S3/894-897) 
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Sebenarnya ini lanjutan wawancara yang 

kemaren ya mas, karena setelah datanya 

saya olah ada beberapa hal lagi yang harus 

saya perdalam. 

Iya 

Nah cara apa sih yang bapak lakukan untuk 

membuat hubungan kekeluargaan di tim 

bapak karena pola tegas ya nah disamping 

itu cara apa yang bapak lakukan untuk 

membuat hubungan kekeluargaan itu? 

Ya kaya yang kemaren itu jadi kita 

komunikasi, terus yang kedua kita 

lakukan koordinasi kaya itu tadi.. tiap 

bulanan juga. Nah ketika kita bisa 

mencapai satu target tertentu kita kasih 

apresiasi kaya yuk kita makan bareng 

yuk kita makan bareng, eh besok kita 

mencapai target nih yuk kita makan 

bareng 

Nah itu kira-kira seberapa persen kira-kira 

keberhasilannya pak? Apa memang itu jadi 

cara pamungkas pak? 

Iya, jadi mereka kan merasa ke support, 

karena tadi target tercapai jadi kita 

makan bareng.. sama semua akan 

melakukan itu, semester ini tercapai ya 

jadi yuk kita makan bareng. Seperti itu, 

ya kadang saya kasih bagi tim terbaik. 

Makanya kadang ada tim terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..kita komunikasi, 

terus yang kedua kita 

lakukan koordinasi 

kaya itu tadi.. tiap 

bulanan juga. Nah 

ketika kita bisa 

mencapai satu target 

tertentu kita kasih 

apresiasi kaya yuk kita 

makan bareng..” 

(W2/S3/10-14) 

 

Mensejahterakan : 

“..jadi mereka kan 

merasa ke support, 

karena tadi target 

tercapai jadi kita 

makan bareng.. sama 

semua akan melakukan 
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Perilaku apa sih yang muncul pak dari 

kekeluargaan itu dari mereka pak? 

Dari mereka.. mereka akan nganu, 

semangatnya akan muncul juga.oo 

ternyata kalau kita bisa mencapai ini 

akan mendapat ini ya, tetapi kan kalau 

tidak akan memunculkan banyak 

pertanyaan. Gitu aja. Yang sering kita 

lakukan ya itu kita sering kumpul 

bareng. Makanya jenengan di depan itu 

kan ada kolam lele, nah itu.. yuk nanti 

kalau anu penjualan kita bagus kita akan 

makan, kita seringnya makan. 

Komunikasi juga jadi terbuka ya pak? 

Iya. Terus nanti kalau ada kelebihannya 

banyak, kita bisa liburan, bisa terjadi. 

Seumpanya dalam setahun itu ko 

pendapatnya bagus yuk kita ada 

program nanti undang organ tunggal ya, 

jadi ya seperti itu. 

Nah bapak kan sebagai supervisor ya pak, 

beberapa perilaku contohnya menjadi 

contoh bagi bawahan ya pak, nah kemudian 

cara apa sih yang bapak lakukan kepada 

bawahan untuk memberikan contoh kepada 

bawahan dari segi kepemimpinan pak? 

Yaa. Saya biasanya begini, orang 

lapangan.. namanya orang lapangan itu 

kan gayanya beda. Kalau misalnya 

gayanya begini jadi saya ya mengikut ke 

mereka, yuk kenapa sih kamu hari ini 

engga buka outlet terus saya ikut, nah 

ketika saya ikut itu saya kan tau, oo cara 

buka outlet itu caranya gimana sih.. oo 

saya tahu oo dia iki caranya cara nek 

buka outlet caranya piye toh, nah saya 

kan ngobrol itu caranya seperti itu, terus 

jangan bilang kalau ada program. Ini 

kan ada outlet baru yuk carane buk nek 

jenengan transaksi hari ini ibu akan saya 

kasih bonus ya, 12 bonus 1, cuman hari 

ini bu.. gimana bu. Produknya apa, 

itu, semester ini 

tercapai ya jadi yuk 

kita makan bareng..” 

(W2/S3/20-23) 

persaudaraan : 

“..semangatnya akan 

muncul juga.oo 

ternyata kalau kita bisa 

mencapai ini akan 

mendapat ini ya, tetapi 

kan kalau tidak akan 

memunculkan banyak 

pertanyaan. Gitu aja. 

Yang sering kita 

lakukan ya itu kita 

sering kumpul bareng. 

Makanya jenengan di 

depan itu kan ada 

kolam lele, nah itu.. 

yuk nanti kalau anu 

penjualan kita bagus 

kita akan makan, kita 

seringnya makan..” 

(W2/S3/28-36) 

Mensejahterakan : 

“..Terus nanti kalau ada 

kelebihannya banyak, 

kita bisa liburan, bisa 

terjadi. Seumpanya 

dalam setahun itu ko 

pendapatnya bagus yuk 

kita ada program nanti 

undang organ 

tunggal..” (W2/S3/38-

41) 

Mengembangkan : 

“..Saya biasanya 

begini, orang 

lapangan.. namanya 

orang lapangan itu kan 

gayanya beda. Kalau 

misalnya gayanya 
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produknya gini-gini, nek besok engga 

ada bu. Kalau besok udah engga ada 

program.. untuk hari ini aj bu, akhirnya 

mereka ngambil. Nah itu salah satu 

nyontoni gimana sih pak ko ini ngomong 

wae cara golek-golek outlet baru tapi 

ngomong wae tapi piye carane. Ya sudah 

harus datang satu-satu 

Dengan contoh lapangan tadi ya? 

Iya caranya seperti itu 

Kemudian dengan proses ilahiyah yang 

kemaren, bapak kan punya cita-cita untuk 

shalat Dhuha bareng, sebenarnya apasih 

yang bapak harapkan dengan proses-proses 

seperti itu kepada bawahan? 

Gini, itu memang agak apa-apa ya, maka 

sulit untuk diterapkan itu. Jadi sesuatu.. 

ini mungkin di nalar engga bisa mas, jadi 

kita hidup itu menjalani perintah Tuhan, 

mengikuti tulisan Tuhan tulisan Allah ko 

bisa ngono, karena sudah terjadi. Kalau 

belum terjadi kan.. sebelum itu terjadi 

kenapa kita engga minta sih, Tuhan itu 

tau bahwa kita itu dikasih target segitu, 

nek ono ada kesusahan kenapa sih engga 

di jaluk.. kenapa gengsi sih. Iki engga 

bisa dinalar, ketika saya jadi salesmen 

target saya itu masuk terus dengan 

diiringi hal tersebut. Saya itu pernah 

puasa 7 hari adat kejawen itu masuk 

terus padahal itu engga dinalar makanya 

targetnya masuk terus. Gitu. jadi kita itu 

walaupun bekerja seperti apa ya tapi 

rohaninya harus diisi juga. 

Itu bapak terapkan tidak ya pak di bawah 

bapak? 

Pasti susah 

Mungkin karena berbeda agama ya pak? 

Engga juga, mungkin wagu tapi ketika di 

lapangan sholat ya ayo sholat tapi ketika 

berangkat koe naik mobil kamu berdoa, 

kamu baca basmallah lah karena Tuhan 

begini jadi saya ya 

mengikut ke mereka..” 

(W2/S3/48-51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses ilahiyah : 

“..jadi kita hidup itu 

menjalani perintah 

Tuhan, mengikuti 

tulisan Tuhan tulisan 

Allah ko bisa ngono, 

karena sudah terjadi. 

Kalau belum terjadi 

kan.. sebelum itu 

terjadi kenapa kita 

engga minta sih, Tuhan 

itu tau bahwa kita itu 

dikasih target segitu, 

nek ono ada kesusahan 

kenapa sih engga di 

jaluk..” (W2/S3/76-82) 

 

 

 

 

 

Mengambangkan 

budaya kualitas : 

“..ketika di lapangan 

sholat ya ayo sholat 

tapi ketika berangkat 

koe naik mobil kamu 
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tau, ya rutin koe kaya ngunu kae Tuhan 

ngasih loh, mesti koe njaluk perkara 

dikabulkan atau tidak itu Tuhan kan 

maha Pengasih. Itu pengaruhnya gede 

banget loh. Kita engga bisa nalarkan 

disini tapi jenengan praktekkan di toko 

jenengan pasti bisa. Itu yang susah 

mengajaknya ke situ mas, itu kan agak 

pribadi kaya sholat tapi kan saya juga 

kadang mengingatkan juga jadi saama 

saja. 

Sistem apa sih yang bapak bangun di tim 

bapak terkait proses ilahiyah selain 

mungkin berdoa? 

Untuk baik kepada orang iya, saya itu 

karakter saya begini, saya itu kan 

karakter saya keras, jadi saya itu kalau 

dengan outlet itu tidak keras karena itu 

aset saya. Jadi piye carane bahwa saya 

harus merendah dengan mereka, saya 

engga mau membully mereka.. mereka 

marah kalau saya bully jadi piye carane 

saya harus merendah dengan mereka. 

Nah carane ya koyo koyo itu. Jadi 

makane kalau ada salesmen 

pelanggannya putus tak cari, rubah ne 

gaya mu, gaya opo pak mungkin gaya 

bicara mu yang engga disukai dengan 

mereka, sing ngerti ya koe sendiri. Nek 

aku sepeerti ini, jadi kira-kira .. aku wes 

gojekki pak, nah mungkin gaya mu yang 

berbeda. Outlet yang aku pegang kan 

pernah putus, nah itu  kenapa sih, 

mungkin karena gaya mu yang tidak 

cocok. Saya itu engga disukai tapi kalau 

di pelanggan saya disukai, gitu aj untuk 

menjaga hubungan baik dengan 

pelanggan. 

Di tim bapak ada berapa orang yang agama 

Islam dan agamanya kristen pak? 

Semuanya Islam 

Apasih yang bapak harapkan dari karakter 

berdoa, kamu baca 

basmallah lah karena 

Tuhan tau, ya rutin koe 

kaya ngunu kae Tuhan 

ngasih loh, mesti koe 

njaluk perkara 

dikabulkan atau tidak 

itu Tuhan kan maha 

Pengasih..” 

(W2/S3/94-99) 

 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..saya itu karakter 

saya begini, saya itu 

kan karakter saya 

keras, jadi saya itu 

kalau dengan outlet itu 

tidak keras karena itu 

aset saya. Jadi piye 

carane bahwa saya 

harus merendah dengan 

mereka..” (W2/S3/107-

111) 
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bapak yang tegas atau keras di tim bapak? 

Begini, saya pengennya adalah yok kamu 

kalau kerja di suatu perusahaan ikutilah 

aturan perusahaan, cuman itu tok. Saya 

itu cuman meluruskan saja ko, tegasnya 

saya itu juga itu saja cuman meluruskan 

saja, tugas saya itu cuman mengawasi 

jalannya penjualan saja, nek kamu 

mencapai target, jalannya penjualan, nek 

kamu ora gelem ya kamu ya tak 

luruskan. Nek persepsi mereka kan yo 

podo ngene ke ya engga juga. Nek kamu 

masuk jam 7.30 saya akan ngomong 

kalau jam 7 sudah disepakati dan kenapa 

kunjungan kamu tiap satu minggu itu ke 

A B C D itu dan kenapa kamu sampai 2 

minggu. Inilah yang mereka katakan 

orang ini saklek, engga saklek karena itu 

sesuai dengan sistem dan prosedurnya, 

ya ono toh kan kunjungan namane.. hari 

senin ini ada kunjungan ini ya sudah 

dikunjungi saja, kalau sudah dikunjungi 

saya engga akan ngomong, kamu engga 

dikunjungan ya saya akan ngomong 

kenapa engga dikunjungi tak kasih tanda 

tanya gini. Jadi saya ngeceknya seperti 

itu. 

Jadi hasil apa yang terlihat di tim bapak 

pak? 

Nah itu. Kalau sudah gitu dia akan 

terlihat perubahan kunjungannya, 

karena apa ini pak TK loh. Ini aku 

kunjungan 5 sedangkan target nya ada 

30 dan mintanya 20, nek aku tak 

kunjungi aku tak takon meneh, pasti ada 

perubahan mas ketika ditanya terus 

menerus. Kan seumpama jenengan juga 

engga enak di takoni meneh.. oh ditakoni 

meneh. 

Nah tipikal orang kan berbeda-beda ya, 

kemudian bagaimana langkah bapak dalam 

menghadapi karakter orang yang berbeda-

Tanggung jawab : 

“..Saya itu cuman 

meluruskan saja ko, 

tegasnya saya itu juga 

itu saja cuman 

meluruskan saja, tugas 

saya itu cuman 

mengawasi jalannya 

penjualan saja, nek 

kamu mencapai target, 

jalannya penjualan, nek 

kamu ora gelem ya 

kamu ya tak luruskan..” 

(W2/S3/133-138) 
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238 

beda? 
Tergantung orangnya juga, kalau yang 
namanya Eko Asih itu tinggal ditanyain 
saja kamu kenapa ko kunjungannya 
seperti ini, dia langsung bergerak, ho oh 
begini, dia langsung bergerak mas. 
Mungkin cara saya ke Dilah agak 
berbeda, oh kunjungan mu cuman 10 yo.. 
aku ya sudah ngomong begitu, tapi ada 
yang harus tak lihat karena banyak 
kunjungi sektor itu harus itu, mereka 
akan banyak berubah. Memang tidak 
naik langsung jadi 20 tidak, tapi mereka 
akan naik jadi 10 paling engga seperti itu, 
engga bisa langsung banyak memang. 
Kemaren bapak juga menjelaskan engga tega 
ya pak dengan bawahan? 
Iya masih pakai hati itu dan itu salah 
Salah ya pak, salahnya gimana ya pak? 
Kerja itu engga pakai hati, ya salah ya 
salah aj. Kalau dia melanggar harusnya 
apa.. sanksi kan. Tapi saya engga dan itu 
kesalahan saya 
Bapak tidak takut kalau bapak  keras terus 
karyawannya berhenti? 
Engga, kan ada prosedurnya. Dan 
faktanya pun ketika mereka melanggar 
pun masih ada beberapa tahap, masih ada 
Sp1, masih ada Sp3. Yang namanya 
Tristan itu saya bilangin itu sampai 3 kali 
saya ingatkan, sampai 4 kali baru saya 
kasih. Karena dia penggelapan jadinya 
harus selesai, sispronya selesai tapi ya 
akunya masih belum selesai 
Berarti memang kekurangannya masih 
melibatkan hati ya pak? 
Iya, sebenarnya tidak boleh, tidak boleh 
melibatkan hati soalnya harus adil. 
Soalnya engga boleh pilih-pilih ya. 
Mungkin ini dulu ya pak, kalau nanti ada 
kurang lagi akan saya wawancarai lagi ya 
pak. 
Iya boleh 
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Significant Orther TK 

Nama    : FN 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat    : Jogonaran, Bantul, D.I.Yogyakarta 

Tanggal Wawancara  : 08 Juli 2019 

Waktu    : 17.00 – 17.30 WIB 

Tujuan Wawancara  : Perilaku Kepemimpinan Subjek TK 

Wawancara ke-   : Tiga 

Subjek     : Tiga 

Kode : W3 

No Transkip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Perkenalkan saya Aan mahasiswa dari UIN 

Sunan Kalijaga yang kebetulan sedang 

mengambil data untuk skripsi, sebelumnya 

boleh perkenalkan dulu mas namanya siapa, 

alamatnya dimana, usianya berapa, kerja di 

sosro berapa lama dan agama nya apa? 

Ya perkenalkan nama saya FN 

tinggalnya di Jogonaran, madikesmo 

tepatnya terus ee agamanya saya muslim, 

tempat tanggal lahir.. tempatnya di 

Demak saya lahirnya, tanggal lahirnya 

26 Februari 1999. Hehe. Terus saya 

disini sudah hampir 9 bulan. Saya 

sebagai salesman. 

Bisa diceritakan mas dulu awal-awal proses 

bekerja disini seperti apa? 

Eee prosesnya pribadi sih mas. 

Maksudnya proses mas? 

Awal-awal dulu masuk ke perusahaan ini 

mas? 

Karena saya hoby, karena hoby ketemu 

orang banyak terus engga monoton 

kerjanya, itu aja. 

Dulu milih perusahaan ini gimana ceritanya 

mas? 

Karena dekat dengan rumah 

Ngajukin lamaran? 

Iya 

Selama 9 bulan mas Fn  berada di tim mas 

TK ya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riwayat Pekerjaan : 

“..saya disini sudah 

hampir 9 bulan. Saya 

sebagai salesman..” 

(W3/S3/11-12) 
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48 

49 
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51 
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53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Iya, di pak Tk semua 

Boleh diceritakan mas pengalaman baiknya 

dan pengalaman buruknya selama bekerja 

di tim mas Tk? 

Kalau baiknya banyak sih mas, ya 

pengalaman jadi lebih tau 

propesionalisme kerja terus.. itu baiknya. 

Kalau buruknya sih sedikit mas, cuman 

ee agak keras bapaknya. 

Dari profesional ini sebenarnya didikan dari 

mas Tk atau tuntutan dari pekerjaan mas? 

Sebenarnya tuntutan sih cuman lebih 

ditekankan lagi oleh pak Tk. Lebih di 

siplinkan lagi 

Cara pak Tk menekankan tadi seperti apa 

mas? 

Kaya ada target-target larinya itu harus 

kaya gimana, terus ada pesanan-pesanan 

di outlet itu berapa harus diselesaikan 

hari itu, ya komitmen lah. 

Itu ada cara-cara yang dicontohkan oleh pak 

Tk tidak mas dalam persoalan itu? 

Ya dia cerita kalau pengalaman-

pengalamannya dulu saat menjadi 

salesmen mas, ya saya ambil baiknya aj 

gitu. 

Sistem seperti apa sih mas yang diterapkan 

pak Tk di dalam tim ini? 

Sistemnya sama sih kaya supervisor 

lainnya, sistemnya ya kekeluargaan terus 

kalau mencapai target itu makan bareng, 

makan-makan bersama, itu yang 

membuat kekeluargaan. 

Berarti dari pola-pola makan bareng itu 

yang membuat kekeluargaan ya mas dan 

dari sikap tetap tegas ya mas? 

Iya tetap tegas 

Terkait keras tadi menurut mas itu memang 

harus ada di tim atau tidak selayaknya 

supervisor bersifat seperti itu? 

Keras maksudnya bukan keras kaya 

gimana ya mas, tapi lebih tegas dan 

 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..ya pengalaman jadi 

lebih tau 

propesionalisme kerja..” 

(W3/S3/30-31) 

 

“..tuntutan sih cuman 

lebih ditekankan lagi 

oleh pak Tk..” 

(W3/S3/36-37) 

 

Enterpreneur : 

“..Kaya ada target-target 

larinya itu harus kaya 

gimana, terus ada 

pesanan-pesanan di 

outlet itu berapa harus 

diselesaikan hari itu..” 

(W3/S3/39-41) 

 

 

 

 

 

 

Persaudaraan : 

“..sistemnya ya 

kekeluargaan terus kalau 

mencapai target itu 

makan bareng, makan-

makan bersama..” 

(W3/S3/51-53) 

 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 
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73 

74 
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109 

110 

111 

112 

113 

114 

mendidik 

Contoh-contohnya gimana ya mas? 

Contohnya ya karena semisal target 

harian tidak tercapai itu pasti dimarahin, 

tapi wajarlah mas. 

Selain itu ada lagi mungkin mas contoh-

contohnya? 

Ya mungkin itu aja sih mas 

Terus dalam perilaku sehari-hari yang 

menjadi contoh mas bagi mas itu siapa? 

Di kerjaan atau gimana? 

Dikerjaan 

Dikerjaan sih role model saya belum tau 

sih mas, soalnya saya kan masih baru 

Tapi sejauh ini perilaku yang mas contoh 

dari mas Tk itu apa mas? 

Profesionalnya sih mas, terus kerja 

sebaik mungkin, se profesional mungkin 

Selama bekerja 9 bulan dengan mas Tk apa 

saja yang mas rasakan? 

Mungkin lebih jadi mengerti pekerjaan 

terus lebih profesional dan lebih giat lagi 

Berarti memang orangnya sangat detail ya 

mas? 

Iya sangat detail 

Contoh-contohnya? 

Ya dia itu tau setiap penjualan mungkin 

kita sebut nota lah mas, dia tau atas 

nama-nama yang dikunjungi pun dia tau 

tanpa kita ketahui bahkan dia tahu itu 

dimana tapi kita tidak mengetahui. Hehe 

Kalau terkait giat dan bekerja kerasnya 

mas? 

Giatnya dari segi pak Tk atau gimana 

mas? 

Iya dari segi pak Tk 

Dia mungkin dari dia cerita aj mas, dari 

pengalaman dia masuk sosro. Kalau 

melihat langsung sih belum pernah 

Tadi mas agamanya apa mas? 

Muslim 

Selama mas bekerja apa aja sih proses-

“..Keras maksudnya 

bukan keras kaya 

gimana ya mas, tapi 

lebih tegas dan 

mendidik..” (W3/S3/61-

62) 

Tangguang jawab : 

“..Contohnya ya karena 

semisal target harian 

tidak tercapai itu pasti 

dimarahin..” (W3/S3/64-

65) 

 

 

 

Tanggung jawab : 

“..Profesionalnya sih 

mas, terus kerja sebaik 

mungkin..” (W3/S3/76-

77) 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Iya sangat detail..” 

(W3/S3/83) 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..dia tau atas nama-

nama yang dikunjungi 

pun dia tau tanpa kita 

ketahui bahkan dia tahu 

itu dimana tapi kita tidak 

mengetahui..” 

(W3/S3/86-89) 
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155 

156 

proses ilahiyah yang ditekankan dalam tim? 

Sebisa mungkin sebelum bekerja sih 

jangan lupa berdoa dulu, ingat sholat.. 

kalau kita muslim kita sholat. 

Perilaku itu mas lakukan tidak ya mas? 

Saya sih masih bukan yang taat-taat 

banget sih mas, tapi berdoa terus. Hehe 

Kalau pak Tk mencontohkan itu tidak mas? 

Iya iya. Kan semisal ada salesmen kalau 

semisal asisten itu engga berangkat saya 

sama pak Tk jalan bareng, terus selalu 

mampir masjid waktunya sholat ya 

sholat, ya itu sih yang dicontohkan. 

Menurut mas pak Tk ini orang yang 

bertanggungjawab engga sih mas? 

Sangat bertanggungjawab 

Apa sih yang mungkin bisa mencontohkan 

perilaku bertanggungjawabnya mas? 

Mungkin dia selalu komitmen itu mas, 

selalu dikejar tanggung jawabnya, 

apapun caranya. 

Kalau perilaku yang mas tidak sukai dari 

pak Tk itu apa mas? 

Mungkin lebih apa ya mas ya.. dia 

sekedar ngasih tau aj lah maksudnya 

engga keras-keras banget jadi anak 

buahnya engga ketekan dan bisa dengan 

tenang mencapai target. 

Selama bekerja pernah merasa itu sebagai 

sebuah tekanan engga sih mas? 

Kalau dulu saya kan baru salesmen toh 

baru sekitar 1 bulan ini, kalau bulan lalu 

kan masih jadi asisten. Jadi saya belum 

langsung merasakan ke pak Tk 

Terus bagi mas itu tidak cocok bagi diri 

mas? 

Engga sih, saya biasa biasa aj 

Dari tegas itu apasih mas yang diharapkan 

pak Tk ada di diri mas? 

Yang diharapkan dari tegas itu dia.. 

tegas... mungkin di contohnya aj sih mas, 

perilaku.. mungkin di contohnya aj sih 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..Sebisa mungkin 

sebelum bekerja sih 

jangan lupa berdoa dulu, 

ingat sholat..” 

(W3/S3/100-101) 

Mengambangkan 

budaya kualitas : 

“..saya sama pak Tk 

jalan bareng, terus selalu 

mampir masjid 

waktunya sholat ya 

sholat, ya itu sih yang 

dicontohkan..” 

(W3/S3/108-111) 

Tanggung jawab : 
“..Sangat 

bertanggungjawab..” 

(W3/S3/114) 

“..Mungkin dia selalu 

komitmen itu mas..” 

(W3/S3/117) 
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mas. 

Selama mas bekerja 9 bulan dengan pak Tk 

mas menganggap tim itu seperti apa sih 

mas? 

Ya solid, semakin solid terus mungkin 

solid aj sih mas. 

Kesolidan itu tergambar ya di tim mas? 

Saya sih kurang tau mas, tapi tergambar 

kesolidannya. 

Antara satu dengan yang lainnya memiliki 

kedekatan emosional engga sih mas? 

Engga.. ya cuman saudara-saudara gitu. 

saya masih baru sih jadinya masih belum 

memahami begitu. 

Berarti mas cocok ya dengan pola tegas 

seperti itu? 

Kalau cocok sih engga terlalu tapi saya 

lebih cocoknya santai jadi saya tahu 

target berapa dan kita sadar diri sendiri. 

Kaya gitu sih mas kalau saya pribadi tapi 

kalau yang lain engga tau. 

Kalau pak Tk tidak memberlakukan sifat 

tegas tersebut di tim itu akan berkembang 

tidak ya mas? 

Wah saya sih kurang tau yang lain tu 

kaya gimana pola berpikirnya tapi kalau 

dari diri saya sendiri saya sih sadar diri, 

sebisa mungkin jangan mengecewakan 

pak Tk. 

Dari diri mas Tk menurut mas bisa 

dijadikan role model tidak sih mas? 

Kalau karakter sih belum, kalau dari 

tegas dan disiplinnya bisa. 

Terus seorang pak Tk itu seorang pengayom 

tidak sih mas bagi bawahannya? 

Kalau bagi saya sih iya, 

Seperti apa sih mas? 

Ya kaya ngingatin kalau gaji itu bukan 

hak kita semua, jadi ya harus dibagi-

bagi, dibagi ke orang tua. 

Itu diingtin oleh pak Tk kapan sih mas? 

Ya kalau ketemu gitu, pas gajian dia 

 

 

Persaudaraan : 

“..Ya solid, semakin 

solid terus..” 

(W3/S3/140) 

 

 

 

 

“..ya cuman saudara-

saudara gitu..” 

(W3/S3/147) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..Ya kaya ngingatin 

kalau gaji itu bukan hak 

kita semua, jadi ya harus 

dibagi-bagi, dibagi ke 

orang tua..” 

(W3/S3/169-171) 
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pasti ngasih tau yang muda seperti saya, 

ngasih tau kaya ayah ke anaknya mas. 

Mas menganggap suasana itu seperti ayah 

dan anak engga sih mas? 

Belum sih mas, ya karena suasana aja 

Mas menjalanka engga sih mas dengan apa 

yang pak Tk beritahu tersebut? 

Ya kesadaran diri sendiri mas 

Tapi beberapa kali dilakuin mas? 

Selalu mas. Hehe 

Selain itu apa lagi mas yang bisa diceritakan 

dari pak Tk? 

Mungkin baru itu sih mas, belum terlalu 

banyak mengenal 

Berarti mas Tk cocok dengan pola yang 

mas Tk lakukan? 

Cocok 

Dari pola seperti itu yang mas sadari 

perilaku yang muncul dari mas apa mas? 

Mungkin itu sih makin disipilin makin 

giat bekerjanya untuk keluarga 

Kemudian kelemahan dari pak Tk apa sih 

mas selain keras tadi? 

Pelupa mas 

Kemudian apa sih yang dilakukan oleh 

bawahan pak Tk untuk kelemahan pak Tk 

tersebut? 

Mungkin lebih mengingatkan lagi sih 

mas kaya bapak ngewa saya nyuruh 

ngirim ini dan mungkin sabar juga 

mungkin.  

Mungkin karena bekerja sama tim jadinya 

lebih mudah ya mas? 

Iya  

Mungkin itu dulu ya mas wawancara saya 

jika ada yang ingin saya tanyakan lagi nanti 

saya wawancarai lagi ya mas? 

Iya mas. 

“..ngasih tau kaya ayah 

ke anaknya mas..” 

(W3/S3/174-175) 
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Significant Orther TK 

Nama    : EA 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat    : Sigoresto, Pleret, Bantul, 

D.I.Yogyakarta  

Tanggal Wawancara  : 09 Juli 2019 

Waktu    : 08.00 – 08.30 WIB 

Tujuan Wawancara  : Perilaku Kepemimpinan Subjek TK 

Wawancara ke-   : Empat 

Subjek     : Tiga 

Kode : W4 

No Transkip Wawancara Reduksi Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Sebelumnya perkenalkan nama saya 

Muhammad Ansari pak dan saya sedang 

mengambil data skripsi saya di perusahaan 

Sosro ini. Sebelumnya bisa di perkenalkan 

pak nama lengkapnya siapa, tempat tanggal 

lahirnya, posisinya dan lama kerjanya di 

perusahaan ini? 

Nama saya EA, alamat saya Sigoresto, 

Pleret, Bantul, di sosro sekitar 18 tahun. 

Tempat tanggal lahirnya? 

12 Mei 1976 

Agamanya? 

Islam  

Di sosro bekerja sebagai ap? 

Saya salesman 

Boleh diceritakan pak dulu awal proses 

bekerjanya bapak disini sampai sekarang 

menjadi salesman? 

Yang pertama saya masuk di sosro 

sekitaran tahun 2001 kalau engga salah 

itu sekitar 4 tahun terus saya naik jadi 

salesman, berarti dari tahun 2005. 

Itu selalu di tim pak Tk atau? 

Engga muter, jadi ee seingat saya pak Tk, 

pak Stevanus. 

Sebelum mas AK atau mas Rudi ya? 

Engga sebelum pak TK, sebelum pak Tk 

itu pak Stevanus terus pak Stevanus di 

pindah ke Magelang terus saya sama pak 

Tk. 

 

 

 

 

 

 

Riwayat pekerjaan : 

“..di sosro sekitar 18 

tahun..” (W4/S3/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



328 
 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 
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65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Alasan dulu memilih sosro kenapa mas? 

Karena saya senang penjualan mas, saya 

senang dilapangan, kalau dilapangan itu 

senang dapat inspirasi dari pelanggan 

terus dapat senang, saya tu selalu senang 

kalau saya dilapangan, karena kalau 

dilapangan itu kerja saya bisa maksimal 

Selama kerja di tim nya pak Tk mungkin 

bisa di ceritakan mas pengalaman 

menariknya? 

Yang menarik itu karena banyak 

tantangan juga, banyak tantangan itu 

terkadang.. kan kalau kita kerja di 

lapangan itu kan ditarget nah target itu 

tantangannya, jadi kita bener-bener harus 

semangat, bener-bener memaksa kita 

maksimal, jadi menurut saya kalau bisa 

target kita lampaui. 

Jadi sering mencapai target mas? 

In sha Allah. 

Di pola-pola seperti itu apa saja sih yang 

dilakukan pak Tk untuk tim nya mencapai 

target? 

Kita kan saling juga ada meeting khusus 

dengan tim itu juga, kita juga ada meeting 

dengan tim seluruh Jogja, kita di kasih 

motivasi dan semangat-semangat terus, 

supaya mencapai target kita sering 

dikasih motivasi oleh bapak-bapak kita. 

Yang biasanya ngasih pak SY dan pak TK? 

Semuanya, pak SY ya iya, pak AK ya iya 

dan pak Tk juga iya. Karena kita satu 

atap beliau selalu menciptakan biar kami 

semangat biar kami bisa mencapai target. 

Karakter apa sih yang biasanya dimunculkan 

pak Tk dalam memimpin tim nya? 

Kalau pak Tk itu kan orangnya disiplin 

yang jelas dan dia tegas. 

Tegas ya mas bukan keras? 

Engga, disiplin tapi tegas dan selalu 

memberi support juga sehingga kita bisa 

mencapai target 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..kita di kasih 

motivasi dan 

semangat-semangat 

terus, supaya 

mencapai target kita 

sering dikasih 

motivasi oleh bapak-

bapak kita..” 

(W4/S3/48-51) 

 

Mengambangkan 

budaya kualitas : 

“..Kalau pak Tk itu 

kan orangnya 

disiplin yang jelas 

dan dia tegas..” 

(W4/S3/59-60) 

Mensejahterakan : 

“..disiplin tapi tegas 

dan selalu memberi 

support juga 

sehingga kita bisa 

mencapai target..” 

(W4/S3/62-63) 

Mengambangkan 

budaya kualitas : 

“..mencakup 

semuanya. Disiplin 

misalnya kita mau 

masuk kerja, kalau 

masuk kerja kita 

masuk jam setengah 

8  umpamanya nanti 

kita pulang jam 5..” 

(W4/S3/66-69) 
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73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

Mungkin boleh diceritakan mas disiplin itu 

perihal mendidik atau orangnya juga 

disiplin? 

Semuanya, mencakup semuanya. Disiplin 

misalnya kita mau masuk kerja, kalau 

masuk kerja kita masuk jam setengah 8  

umpamanya nanti kita pulang jam 5, jadi 

itu, itu sebagian. Ada juga disiplin 

misalnya kita harus pakai seragam, kita 

masuk kantor harus pakai sepatu dan 

kaos kaki, disiplin banget jadi kita harus 

diterapkan disiplin. 

Kalau dalam bentuk tegasnya mas? 

Pak Tk itu selalu bilang kalau bisa kita 

harus mencapai target. Kita kan setiap 

pagi kita selalu menghadap pak Tk, kita 

minta tanda tangan atau apa, nah terus di 

tanya pak gimana penjualannya, oo gini 

gini pak penjualannya. Terus upaya 

bapak apa bapak, ya gini-gini pak 

misalnya kita harus mencari penjual baru 

atau sisir rapat kaya kanan kiri kita.  

Pak Tk termasuk orang yang mampu 

mengarahkan dan memberi contoh tidak ya 

pak ketika dilapangan? 

Iya 

Pernah punya pengalaman apa ya mas 

bersama pak Tk? 

Yang jelas kalau pengalaman pak Tk itu 

sering..ee setiap hari dikasih penekanan, 

setiap hari sebelum berangkat, terus kita 

juga setiap pulang pasti ditanya tadi 

penjualannya gimana, untuk teh botolnya 

gimana, untuk yang lainnya gimana, dia 

kan selalu nanya terus jadi kita selalu 

disupport dan dipantau. 

Beliau kan orangnya tegas ya pak, ada yang 

bilang keras dan segala macam, apasih yang 

selama ini mas rasakan dari hasil karakter 

pak Tk tersebut? 

yang jelas kita jadi lebih disiplin mas, 

yang jelaskita lebih disiplin disamping 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Pak Tk itu selalu 

bilang kalau bisa 

kita harus mencapai 

target. Kita kan 

setiap pagi kita 

selalu menghadap 

pak Tk, kita minta 

tanda tangan atau 

apa, nah terus di 

tanya pak gimana 

penjualannya, oo 

gini gini pak 

penjualannya..” 

(W4/S3/75-79) 

 

Mengembangkan : 

“..setiap hari dikasih 

penekanan, setiap 

hari sebelum 

berangkat, terus kita 

juga setiap pulang 

pasti ditanya tadi 

penjualannya 

gimana, untuk teh 

botolnya gimana, 

untuk yang lainnya 

gimana, dia kan 

selalu nanya terus 

jadi kita selalu 

disupport dan 

dipantau..” 

(W4/S3/89-94) 

 

Tanggung jawab : 

“..disiplin disamping 

disiplin kita juga jadi 

benar-benar punya 

tanggung jawab..” 

(W4/S3/99-100) 
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115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

disiplin kita juga jadi benar-benar punya 

tanggung jawab.. oo kita kerja di 

perusahaan benar-benar kita harus 

memberikan yang terbaik. 

Bapak menganggap tim itu seperti apa sih 

pak? 

Kalau saya menganggap tim itu tim yang 

sangat solid, kerjasamanya sangat 

istimewa 

Kalau di ibaratkan keluarga udah cocok 

belum? 

Alhamdulillah udah cocok, kalau saya 

sudah gimana yaa. Saya sudah klop, 

sudah senang gitu 

Pernah tidak sih pak mengalami konflik di 

tim itu? 

Kalau selama ini tidak, kita jalan baik-

baik aja 

Nah kalau ada masalah di tim biasanya apa 

yang dilakukan pak Tk? 

Kalau ada masalah biasanya kita di 

panggil terus langsung diselesaikan 

masalahnya apa, langsung gitu, jadi 

misalnya ada apa tadi kaya yang mas 

bilang ya kita di panggil terus yo ngene 

ngene ya masalahnya selesai. Kita selalu 

terbuka dan kita selalu mensupport 

Bentuk support itu contohnya seperti apa 

pak? 

Ya kita saling membantu aja mas 

Contohnya pak? 

Misalnya gini ada seorang salesman mau 

mengirim barang tapi mobilnya engga 

cukup jadi kita tukeran dulu mobilnya 

atau nanti sore kita bantu bareng-bareng 

kita kirim bareng-bareng 

Berarti memang sudah seperti keluarga 

sendiri ya mas? 

Iya 

Itu sistem yang dibangun pak Tk atau 

memang sudah ada di perusahaan pak? 

Saling mensupport semuanya dan 

 

Persaudaraan : 

“..Kalau saya 

menganggap tim itu 

tim yang sangat 

solid, kerjasamanya 

sangat istimewa..” 

(W4/S3/104-105) 

 

 

 

Komunikasi dan 

inovasi : 

“..Kita selalu terbuka 

dan kita selalu 

mensupport..” 

(W4/S3/117-118) 

 

 

Persaudaraan : 

“..Ya kita saling 

membantu aja..” 

(W4/S3/120) 

“..Misalnya gini ada 

seorang salesman 

mau mengirim 

barang tapi 

mobilnya engga 

cukup jadi kita 

tukeran dulu 

mobilnya atau nanti 

sore kita bantu 

bareng-bareng kita 

kirim bareng-

bareng..” 

(W4/S3/122-125) 

“..Saling mensupport 

semuanya dan 

didukung dengan 

bapak-bapak kita 

yang istimewa..” 

(W4/S3/131-132) 
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157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

didukung dengan bapak-bapak kita yang 

istimewa 

Kenapa ko dikatakan istimewa pak? 

Yang jelas yaitu tadi karena selalu 

memperhatikan kita, memperhatikan 

kinerja kita, memperhatikan keseharian 

kita, dia tanya ya udah penjualannya 

gimana-gimana, kita kan merasa 

diperhatikan 

Berarti bukan memarahi ya pak? 

Engga engga, kalau saya kan lebih dia itu 

perduli kepada anak-anaknya. 

Bapak kan ada di dua supervisor ya pak? 

1 supervisor 

Maksudnya pernah dengan 2 orang 

supervisor yang berbeda, nah kalau boleh tau 

untuk panutan bapak dalam bekerja antara 

kedua tersebut? 

Dua-duanya bagus masing-masing ada 

karakternya, jadi pak Tk begini pak 

Stevanus begini tapi yang jelas kita harus 

saling support keduanya 

Bedanya apa sih pak dari kedua supervisor 

tersebut? 

Ya intinya kita saling support aja sih mas 

Kalau perbedaan antara keduanya engga ada 

ya mas? 

Ya bedanya sih cuman  tegas tadi saja 

Menurut bapak apa sih kelebihan dan 

kekurangan dari pak Tk, mungkin bisa dari 

kelebihannya dulu? 

Kalau saya sih mungkin kelebihannya 

saja ya mas 

Engga papa pak di sebutin semuanya saja 

Ya itu tadi, pak Tk selalau mensupport 

kita, selalu memperhatikan kita dan dia 

selalu membantu apabila tim nya yang 

misalnya tidak masuk misalnya timnya 

ada yang engga masuk yo ayo sama aku, 

jadi kita selalu bareng. 

Selain itu mungkin pak? 

Yang jelas ya itu tadi mengasih 

Mensejahterakan : 

“..Yang jelas yaitu 

tadi karena selalu 

memperhatikan kita, 

memperhatikan 

kinerja kita, 

memperhatikan 

keseharian kita..” 

(W4/S3/134-136) 

 

Mengambangkan 

budaya kualitas : 

“..kalau saya kan 

lebih dia itu perduli 

kepada anak-

anakny..” 

(W4/S3/140-141) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensejahterakan : 

“..pak Tk selalau 

mensupport kita, 

selalu 

memperhatikan kita 

dan dia selalu 

membantu apabila 

tim nya..” 

(W4/S3/161-163) 
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199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

pengarahan-pengarahan 

Kalau kekurangannya mungkin pak? 

Engga ada kalau saya 

Terkait proses ilahiyah, selama bapak 

bekerja pengarahan apa saja sih yang pak Tk 

lakukan? 

Ya kalau kita kan di kantor shalat 5 

waktu aja 

Itu diterapkan pak Tk engga pak didalam 

tim? 

Yang jelas kan kita dilapangan, kalau 

waktunya sholat ya sholat 

Berarti engga ada aturan pasti ya pak di tim 

itu? 

Iya, yang jelas pak Tk sering kalau pagi 

kamu kalau mau berangkat jangan lupa 

berdoa, kamu jangan sampai lupa soalnya 

kalau berdoa nanti biar perjalanannya 

dari berangkat sampai pulang diberi 

kelancaran. Dari pak Tk selalu begitu. 

Terus kalau berdoa dijalan juga kita 

merasa tenang dan in sha Allah penjualan 

kita juga bagus. 

Pernah punya pengalaman ap saja ya pak 

tentang ibadah bersama pak Tk? 

Kalau sama pak Tk ya baik-baik saja, 

kalau waktunya sholat ya kita sholat, wes 

luhur durung, wes ashar belum, ya pak 

saya merapat. Kan kita dilapangan 

begitu. Sholat makan itu jarang, sholat itu 

wajib. 

Berarti dengan sifat pak Tk itu menurut 

bapak bukan marah ataupu keras ya pak? 

Engga, kalau saya tegas dan disiplin 

Dan itu membentuk karakter yang 

bertanggung jawab ya pak? 

Iya bertanggungjawab dan lebih semangat 

Oke pak, kalau gitu sementara itu dulu ya pak, 

jika nanti ada data yang ingin saya dalami 

nanti saya hubungi lagi ya pak untuk 

wawancara siap 

 

Entrepreneur : 

“..ya itu tadi 

mengasih 

pengarahan-

pengarahan..” 

(W4/S3/167-168) 

 

 

Mengembangkan 

budaya kualitas : 

“..pak Tk sering 

kalau pagi kamu 

kalau mau berangkat 

jangan lupa berdoa, 

kamu jangan sampai 

lupa soalnya kalau 

berdoa nanti biar 

perjalanannya dari 

berangkat sampai 

pulang diberi 

kelancaran..” 

(W4/S3/178-182) 

 

“..Kalau sama pak 

Tk ya baik-baik saja, 

kalau waktunya 

sholat ya kita sholat, 

wes luhur durung, 

wes ashar belum, ya 

pak saya merapat..” 

(W4/S3/188-190) 
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KATEGORISASI WAWANCARA SUBJEK 3 

No Tema Kode/ 

Baris/No 

Verbatim 

1 Riwayat pekerjaan 

& Sejarah 

Perusahaan 

W1 : 6-7 

16-19 

 

 

 

 

 

122-127 

 

 

 

 

 

 

 

669 

“..Bekerja di Sosro sudah 22 

tahun..” 

”..Ya saya itu masuk sosro 

97 sebagai asisten salemen. 

Ya waktu itu..trus 5 tahun 

promosi ke salesmen, trus 5 

tahun lagi ke supervisor 

sampai dengan hari ini. Itu 

prosesnya..” 

“..kalau tidak salah sekitar 

tahun 2010 apa ya pak. 

Maksudnya sudah ada 

kantor. Iya sekitar tahun 

2010, waktu itu masih 

ngontrak di jalan imogiri, di 

jalan gampiran, ada di 

ringroad timur waktu itu PT. 

Sasanamaya, krisnamukti 

terus ganti sinar sosro..” 

“..10 tahun..” 

2 Visi dan misi 

perusahaan  

  

3 Struktur 

Perusahaan 

W1 : 194-

199 

“..Sampai ke pantai. Kami di 

Jogja ada 3 supervisor, yang 

megang model outlet itu di 

pegang pak AK, yang pak 

RD itu wilayah barat.. 

setengah Jogja dia pegang 

bantul dan Kulomprogo. 

Kalau saya setengah Jogja 

pegang Gunung Kidul sama 

Sleman. .” 

4 Niat suci W1 : 25-30 “..saya berpikir paling enak 

itu jualan apa. Ternyata 

paling enak itu jualan 

makanan atau minuman, 

orang itu butuh terus.. ee 

kenapa jual makanan dan 

minuman itu enak, apapun 
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orang pasti makan dan 

minum..” 

5 Mengembangkan 

budaya kualitas 

W1 : 372-

374 

 

 

 

617-619 

 

 

 

629-631 

 

 

 

808-819 

 

826-827 

 

W2 : 94-99 

 

 

 

 

 

 

 

107-111 

“..Saya cuman nerusin 

sispor, makanya masuk itu 

jam 7.30 ya masuk jam 

07.30. keras itu bukan berarti 

apa ya tapi di sispronya..” 

“..Kita itu punya 1 Tuhan, 

boleh percaya atau tidak. 

Dan saya selalu ngomong, 

kalau kamu engga punya 

mental itu kamu berdoa..” 

“..mereka nek doa kadang 

lupa karena saya selalu 

tekankan jangan lupa berdoa 

karena semua itu kehendak 

Tuhan..” 

“..aku tadi bilang bahwa 

bekerja itu ya harus 

berdoa..” 

“..kita itu punya satu Tuhan, 

berdoalah naik mobil..” 

“..ketika di lapangan sholat 

ya ayo sholat tapi ketika 

berangkat koe naik mobil 

kamu berdoa, kamu baca 

basmallah lah karena Tuhan 

tau, ya rutin koe kaya ngunu 

kae Tuhan ngasih loh, mesti 

koe njaluk perkara 

dikabulkan atau tidak itu 

Tuhan kan maha Pengasih..” 

“..saya itu karakter saya 

begini, saya itu kan karakter 

saya keras, jadi saya itu 

kalau dengan outlet itu tidak 

keras karena itu aset saya. 

Jadi piye carane bahwa saya 

harus merendah dengan 

mereka..” 

6 Persaudaraaan W1 : 169 

241-245 

“..Iya dengan kekeluargan..” 

“..Jadi yang saudara itu mitra 
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259-261 

 

 

312-313 

 

321-322 

 

510-515 

 

 

 

 

 

526-528 

 

 

 

641-644 

 

 

 

 

646-648 

 

 

 

687-692 

 

 

 

 

 

 

785-787 

 

 

885-889 

kerja, rekan bisnis iya tapi 

rekan bisnis yang harus 

saudara. Kamu itu saudara, 

jadi itu yang saya tekankan, 

jadi kalau ada orang lain 

mau masuk mereka susah..” 

“..Jadi komunikasi saja, 

hubungan baik. Jangan kita 

konflik dengan pelanggan..” 

“..Siapa yang melakukan 

nanti kita tanggung bareng-

bareng..” 

“..Hubungan antar karyawan 

itu nyaman..” 

“..Jadi gini kita itu sebagai 

karyawan jangan punya rasa 

benci. Itu yang harus 

dipegang dulu. Wess..itu 

adalah anak mu, itu adalah 

tim mu. Tim seperti apapun 

ayo digandeng dan cara 

mandangnya beda..” 

“..tim ya satu keluarga to. 

Apapun yang terjadi mereka 

itu ya anaknya. Walaupun 

mereka memukul saya ya 

saya engga benci..” 

“..namanya tim itu bukan 

pasangan sehidup semati, 

suami istri aj bukan sehidup 

semati ko, jadi tim itu ya kita 

ini antara supervisor dan 

salesmen..” 

“..Aku ya keluarga mu, jadi 

ojo aku ya ra gelem, tidak.. 

kita ya saudara, kita di sosro 

ya sama-sama cari nafkah 

jadi maju ya sama-sama..” 

“..kita tidak bersaing, kita 

keluarga menjadi keluarga 

besar PT. Sinar Sosro kabeh 

Jogja ya Pak SY. Jadi gini, 
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W2 : 10-14 

 

 

 

 

 

28-36 

jangan buat atasan kita itu 

menangis karena penjualan. 

Itu butuh bantuan kita. 

Jangan sampai sedih atasan 

kita karena penjualan..” 

“..Ya sama seperti itu bahwa 

kita itu adalah keluarga besar 

dan mereka itu adalah anak-

anak saya..” 

“..Saya itu kalau melihat itu 

saya sedih, nangis saya. Dan 

saya kalau membuat 

keputusan yang sangat berat 

itu nangis. Ya ini engga tega 

saya. Pelangga engga bayar 

pun saya memaafkan mas..” 

“..kita komunikasi, terus 

yang kedua kita lakukan 

koordinasi kaya itu tadi.. tiap 

bulanan juga. Nah ketika kita 

bisa mencapai satu target 

tertentu kita kasih apresiasi 

kaya yuk kita makan 

bareng..” 

“..semangatnya akan muncul 

juga.oo ternyata kalau kita 

bisa mencapai ini akan 

mendapat ini ya, tetapi kan 

kalau tidak akan 

memunculkan banyak 

pertanyaan. Gitu aja. Yang 

sering kita lakukan ya itu 

kita sering kumpul bareng. 

Makanya jenengan di depan 

itu kan ada kolam lele, nah 

itu.. yuk nanti kalau anu 

penjualan kita bagus kita 

akan makan, kita seringnya 

makan..” 

7 Akhlaqul karimah W1 : 387 

431-434 

“..oo iya belajar sabar..” 

“..Ee kita jalan bareng..jalan 

bareng trus di ajak masuk. 
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Saya engga tau, kalau itu 

sudah engga bisa berarti 

engga bisa. Tapi dia itu 

kalau punya karakter tapi dia 

belum bisa.. bisa..” 

8 Tanggung jawab W1 : 415-

417 

 

 

479-481 

 

 

 

 

534-535 

 

 

599-600 

 

 

673-678 

 

 

 

 

 

 

 

781-782 

 

791-795 

 

 

 

 

 

 

W2 : 133-

138 

“..Saya kalau komitmen 

penjualan tercapai. Saya 

bulan ini komitmen 30.000, 

30.000 tak kejar..” 

“..Saya itu jarang cuti. Saya 

itu menikmati ketika di 

lapangan, saya engga 

menikmati di kantor. Saya 

itu menikmati ketika di 

lapangan. Sampai malam 

pun saya lakukan..” 

“..Kalau mereka engga 

mencapai ya saya berusaha 

untuk mencapaikan target..” 

“..kamu punya tanggung 

jawab ini harus tercapai. 

Karena saya itu engga mau 

kalau tidak tercapai..” 

“..Kita saling mensupport. 

Yaitu.. kalau kita.. jadi gini, 

kalau ada pengiriman yang 

banyak kita satu tim pasti 

membantu. Jadi ya tanggung 

jawab kita, tim itu ya 

tanggung jawab kita, 

perusahaan ini tanggung 

jawab kita jadi ya harus 

bareng engga bisa satu-

satu..” 

“..kelebihan mereka akan 

komitmen dengan 

pekerjaan..” 

“..Kalau keluarga saya 

jarang menghubungi saya 

kalau saya bekerja. Karena 

sudah saling percaya. Ee iki 

bapak sedang bekerja ya 
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sudah.. dai jarang 

menghubungi saya. Tapi ya 

kalau pulang komunikasi 

lagi..” 

“..Saya itu cuman 

meluruskan saja ko, tegasnya 

saya itu juga itu saja cuman 

meluruskan saja, tugas saya 

itu cuman mengawasi 

jalannya penjualan saja, nek 

kamu mencapai target, 

jalannya penjualan, nek 

kamu ora gelem ya kamu ya 

tak luruskan..” 

9 Komunikasi dan 

inovasi 

W1 : 556-

563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

651-656 

 

 

 

 

 

 

659-662 

 

 

 

 

746-750 

 

 

 

“..Jadi gini kalau dalam satu 

tim biasanya saya ajak 

makan bareng, dia mau 

tercapai atau tidak. Kalau 

tidak tercapai baru kemudian 

tak omongi. Sekarang kamu 

tidak tercapai, ada namanya 

pak Sudirman, sing bulan 

ngarep ki piye toh, saya 

perlu bantu apa biar tercapai. 

Ya cuman itu. Tapi biasanya 

kalau mengajak saya 

biasanya makan bareng..” 

“..Jadi salesmen itu gayanya 

beda-beda, asisten pun 

gayanya juga beda-beda. 

Jadi karena gaya 

memimpinnya itu berdeba-

beda. Makanya saya sering 

bilang jadikanlah dirimu itu 

air, jadi ketika kamu ketemu 

batu ya menguk..” 

“..gaya yang terbuka mas.. 

rembukan wae. Saya itu 

kalau menemukan masalah 

tak buka semua. Jadi apapun 

eh aku ki ngini-ngini tak 

buka dan mereka pun 
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803-807 

 

 

 

 

 

835-838 

 

 

 

 

851-855 

 

 

 

 

 

 

862-867 

terbuka 

“..Ya sering komunikasi, 

terus 1 bulan sekali itu kita 

ada kordinasi, terus di tim 

saya ada nanti di tim kecil 

juga ada terus di tim besar 

juga ada. Ya komunikasi itu 

saja, nanti kalau ada masalah 

diselesaikan di tim kecil..” 

“..jadi gini 3 gaya itu harus 

digabung.. lembut, keras 

sama satu lagi aku lupa hehe. 

Ketiga kaya itu harus 

digabung sebenarnya, ya 

kadang lembut, kadang keras 

jadi ya harus seperti itu..” 

“..selama ini mereka engga 

jalan mas, kalau mereka 

engga jalan ya saya berubah 

gaya kepemimpinan mas, 

saya melihat karakter orang 

itu..” 

“..nada ku tak rubah. Dengan 

pak Gus saya berusaha 

merubah, gini loh pak Gus 

caranya ya ngene, sorry 

mungkin dia karena sama 

umur dan pendidikan dia 

lebih tinggi, dia D3 jadi 

mungkin ya saya harus 

merubah gaya ku..” 

“..Jadi ilmu nya itu tetap 

bermanfaat ketika saya 

berjumpa. Jadi ilmu 

komunikasinya itu, ketika 

saya nanti keluar saya bisa 

terapkan untuk 

berkomunikasi. Jadi tetap 

pelanggan itu asset dan nanti 

kalaupun saya keluar mereka 

ya tetap asset..”  

10 Mensejahterakan W1 : 324- “..Ya fasilitasnya cukuplah 
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325 

 

 

339-343 

 

 

 

 

 

W2 : 20-23 

 

 

 

 

 

38-41 

bagi saya, karena bonus itu 

sekarang tidak dibatasi..” 

“..Dan saya juga kan tinggal 

beberapa tahun lagi toh 

pensiun, dan pensiun kan 

ada tunjangannya juga. Ada 

tim saya salesmen juga 

begitu, terus nanti tahun 

ketiganya nanti ada lagi..” 

“..jadi mereka kan merasa ke 

support, karena tadi target 

tercapai jadi kita makan 

bareng.. sama semua akan 

melakukan itu, semester ini 

tercapai ya jadi yuk kita 

makan bareng..” 

“..Terus nanti kalau ada 

kelebihannya banyak, kita 

bisa liburan, bisa terjadi. 

Seumpanya dalam setahun 

itu ko pendapatnya bagus 

yuk kita ada program nanti 

undang organ tunggal..” 

11 Enterpreunur W1 : 708-

714 

 

 

 

 

 

 

 

 

726-730 

“..orang lapangan itu kaya 

mereka piknik jadi 

menikmati di lapangan, di 

lapangan itu kaya seni.. kaya 

seni bekerja. Jadi bekerjalah 

di lapangan itu dengan seni 

bekerja masing-masing. Nek 

koe bekerja di lapangan 

tidak menimati itu engga 

bisa, engga menikmati, jadi 

dengan seni bekerja masing-

masing..” 

“..Jadi semua itu adalah seni, 

gaya dan juga kaya wisata, 

apalagi kalau wisatanya 

bangkit gara-gara kerja. 

Kamu menjiwai sambil 

wisata loh artinya mereka 

senang dan engga merasa 
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mereka itu berwisata sambil 

berjalan..” 

12 Mengembangkan W1 : 364-

367 

 

 

 

 

394-397 

 

 

 

 

 

407-408 

 

438-445 

 

 

 

 

 

 

 

 

448-451 

 

 

 

499-506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

894-897 

 

 

“..kamu jalan dulu baru saya 

masuk, saya engga mau. 

Tapi sebelumnya ini ada 

outlet, salesmen saya suruh 

masuk tpi saya sudah masuk 

dulu sebelumnya..” 

“..Contohnya gini, saya itu 

mendorong untuk masuk 

outlet, itu hampir tiap hari 

saya ngomong. Itu  ada 

outlet.. jadi kapan kamu mau 

jalan, hasilnya endi, apa 

yang terjadi..” 

“..secara fisik saya mengajari 

ini loh cara membuka 

outlet..” 

“..Pernah itu dulu namanya 

saudara tukimin itu nilainya 

1 dari nilai tes. Itu kan tak 

tandain engga mungkin. Dari 

4 waktu  itu supervisor 2 

GM 1 dan admin 1 itu tidak 

ada yang meloloske kecuali 

saya. Kenapa saya loloskan, 

nilai itu bukan dasar untuk 

dia bagus untuk dia bekerja, 

tapi saya pakai feeling..” 

“..Namanya Landun itu 

engga mau diangkat jadi 

salesmen tapi tak angkat jadi 

salesmen. Sudah masuk jadi 

salesmen diambil Pak 

Rudi..” 

“..Nek jalan belum lurus ya 

tak luruskan to, trus tak 

dorong to. Kalau memang 

salesmennya sudah jalan ya 

tak biarin. Tapi kalau yang 

belum jalan kaya namanya 

yang Landun itu tak tuntun 
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W2 : 48-51 

mas. Sampai tak tuntun-

tuntun sama Landun. Andi 

itu kemaren tak tuntun terus 

tak lepas sampai target diatas 

100% sampai 135%..” 

“..Saya pengennya gini saya 

pengen sosro ini tetap 

berkembang karena saya 

sudah 20 tahun, udah lama.. 

teh botol sosro tetap maju, 

ya terimakasih untuk teh 

botol sosro..” 

“..Saya biasanya begini, 

orang lapangan.. namanya 

orang lapangan itu kan 

gayanya beda. Kalau 

misalnya gayanya begini jadi 

saya ya mengikut ke 

mereka..” 

13 Faktor Internal W1 : 51-52 

 

276-277 

“..Sama kenyaman mas, jadi 

saya merasa nyaman saja..” 

“..Ya nyaman ya. Karena 

saya sudah merasa 

nyaman..” 

14 Faktor Eksternal W1 : 294-

295 

“..Ya mungkin karena 

lingkungannya. Jadi 

hubungannya itu saya 

mengatakan nyaman..” 

15 Proses Ilahiyah W1 : 621-

626 

 

 

 

 

 

W2 : 76-82 

“..Dulu saya kalau mau 

menemui outlet yang susah 

saya itu sampai baca al-

fatihah 7 kali. Jadi Tuhan itu 

harus dilibatkan seperti itu 

pak. Percaya atau tidak 

silahkan lakukan seperti 

itu.Terus niat baik..” 

“..jadi kita hidup itu 

menjalani perintah Tuhan, 

mengikuti tulisan Tuhan 

tulisan Allah ko bisa ngono, 

karena sudah terjadi. Kalau 

belum terjadi kan.. sebelum 
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itu terjadi kenapa kita engga 

minta sih, Tuhan itu tau 

bahwa kita itu dikasih target 

segitu, nek ono ada 

kesusahan kenapa sih engga 

di jaluk..” 

16 Kekurangan   
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KATEGORISASI WAWANCARA SIGNIFICANT ORTHER 

SUBJEK 3 

No Tema Kode/ 

Baris/No 

Verbatim 

1 Riwayat 

pekerjaan & 

Sejarah 

Perusahaan 

W3 : 11-12 

 

W4 : 8 

“..saya disini sudah hampir 9 

bulan. Saya sebagai 

salesman..” 

“..di sosro sekitar 18 tahun..” 

2 Visi dan misi 

perusahaan  

  

3 Struktur 

Perusahaan 

  

4 Niat suci   

5 Mengembangkan 

budaya kualitas 

W3 : 86-89 

 

 

 

100-101 

 

 

108-111 

 

 

 

169-171 

 

 

174-175 

 

W4 : 59-60 

 

66-69 

 

 

 

 

140-141 

 

178-182 

 

 

 

“..dia tau atas nama-nama 

yang dikunjungi pun dia tau 

tanpa kita ketahui bahkan dia 

tahu itu dimana tapi kita tidak 

mengetahui..” 

“..Sebisa mungkin sebelum 

bekerja sih jangan lupa berdoa 

dulu, ingat sholat..” 

“..saya sama pak Tk jalan 

bareng, terus selalu mampir 

masjid waktunya sholat ya 

sholat, ya itu sih yang 

dicontohkan..” 

“..Ya kaya ngingatin kalau 

gaji itu bukan hak kita semua, 

jadi ya harus dibagi-bagi, 

dibagi ke orang tua..” 

“..ngasih tau kaya ayah ke 

anaknya mas..” 

“..Kalau pak Tk itu kan 

orangnya disiplin yang jelas 

dan dia tegas..” 

“..mencakup semuanya. 

Disiplin misalnya kita mau 

masuk kerja, kalau masuk 

kerja kita masuk jam setengah 

8  umpamanya nanti kita 

pulang jam 5..” 

“..kalau saya kan lebih dia itu 
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188-190 

perduli kepada anak-anakny..” 

“..pak Tk sering kalau pagi 

kamu kalau mau berangkat 

jangan lupa berdoa, kamu 

jangan sampai lupa soalnya 

kalau berdoa nanti biar 

perjalanannya dari berangkat 

sampai pulang diberi 

kelancaran..” 

“..Kalau sama pak Tk ya baik-

baik saja, kalau waktunya 

sholat ya kita sholat, wes luhur 

durung, wes ashar belum, ya 

pak saya merapat..” 

6 Persaudaraaan W3 : 51-53 

 

 

140 

147 

W4 : 104-

105 

 

 

120 

122-125 

 

 

 

 

 

131-132 

“..sistemnya ya kekeluargaan 

terus kalau mencapai target itu 

makan bareng, makan-makan 

bersama..” 

“..Ya solid, semakin solid 

terus..” 

“..ya cuman saudara-saudara 

gitu..” 

“..Kalau saya menganggap tim 

itu tim yang sangat solid, 

kerjasamanya sangat 

istimewa..” 

“..Ya kita saling membantu 

aja..” 

“..Misalnya gini ada seorang 

salesman mau mengirim 

barang tapi mobilnya engga 

cukup jadi kita tukeran dulu 

mobilnya atau nanti sore kita 

bantu bareng-bareng kita 

kirim bareng-bareng..” 

“..Saling mensupport 

semuanya dan didukung 

dengan bapak-bapak kita yang 

istimewa..” 

7 Akhlaqul 

karimah 
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8 Tanggung jawab W3 : 30-31 

 

36-37 

 

64-65 

 

 

76-77 

 

114 

117 

 

99-100 

“..ya pengalaman jadi lebih 

tau propesionalisme kerja..” 

“..tuntutan sih cuman lebih 

ditekankan lagi oleh pak Tk..” 

“..Contohnya ya karena 

semisal target harian tidak 

tercapai itu pasti dimarahin..” 

“..Profesionalnya sih mas, 

terus kerja sebaik mungkin..” 

“..Sangat bertanggungjawab..” 

“..Mungkin dia selalu 

komitmen itu mas..” 

“..disiplin disamping disiplin 

kita juga jadi benar-benar 

punya tanggung jawab..” 

9 Komunikasi dan 

inovasi 

W3 : 61-62 

 

 

83 

W4 : 48-51 

 

 

 

75-79 

 

 

 

 

 

 

117-118 

“..Keras maksudnya bukan 

keras kaya gimana ya mas, 

tapi lebih tegas dan 

mendidik..” 

“..Iya sangat detail..” 

“..kita di kasih motivasi dan 

semangat-semangat terus, 

supaya mencapai target kita 

sering dikasih motivasi oleh 

bapak-bapak kita..” 

“..Pak Tk itu selalu bilang 

kalau bisa kita harus mencapai 

target. Kita kan setiap pagi 

kita selalu menghadap pak Tk, 

kita minta tanda tangan atau 

apa, nah terus di tanya pak 

gimana penjualannya, oo gini 

gini pak penjualannya..” 

“..Kita selalu terbuka dan kita 

selalu mensupport..” 

10 Mensejahterakan W4 : 62-63 

 

 

134-136 

 

 

 

“..disiplin tapi tegas dan selalu 

memberi support juga 

sehingga kita bisa mencapai 

target..” 

“..Yang jelas yaitu tadi karena 

selalu memperhatikan kita, 

memperhatikan kinerja kita, 
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161-163 memperhatikan keseharian 

kita..” 

“..pak Tk selalau mensupport 

kita, selalu memperhatikan 

kita dan dia selalu membantu 

apabila tim nya..” 

11 Enterpreunur W3 : 39-41 

 

 

 

W4 : 167-

168 

“..Kaya ada target-target 

larinya itu harus kaya gimana, 

terus ada pesanan-pesanan di 

outlet itu berapa harus 

diselesaikan hari itu..” 

“..ya itu tadi mengasih 

pengarahan-pengarahan..” 

12 Mengembangkan W4 : 89-94 “..setiap hari dikasih 

penekanan, setiap hari 

sebelum berangkat, terus kita 

juga setiap pulang pasti 

ditanya tadi penjualannya 

gimana, untuk teh botolnya 

gimana, untuk yang lainnya 

gimana, dia kan selalu nanya 

terus jadi kita selalu disupport 

dan dipantau..” 

13 Faktor Internal   

14 Faktor Eksternal   

15 Proses Ilahiyah   

16 Kekurangan   
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